Protokoll styrelsemöte
Axevalla Travförening 7 sept 2020
Plats: Klubblokalen
Närvarande, Emma Möller, Hans Walker, Gunnar Carlsson, Bo Larsson,
Mats Kjellen, Helena Wallström, Mari Laang.

§ 1 Mötets öppnande
Emma hälsade alla välkomna och öppnade mötet

§ 2 Godkännande av dagordning
Godkändes”

§3 Val av protokollsjusterare att jämte ordföranden justera dagens
protokoll.
-Marie Laang valdes

§4 Protokoll
-Protokoll från föregående möte godkändes och lades till
handlingarna
§5 Ekonomi Medlemsinbetalningar
Helena
-2 nya medlemmar har tillkommit och totalt 261 har betalt för 2020.
-Resutat o balansrapport t.o.m. juni 2020 presenterades för styrelsen.

§6 Skrivelser
-Inga inkomna
§7 Rapporter
Emma
-Rapport från travhästägarnas årsmöte 19 aug
Uteslutning av Åby travhästägarförening på grund av att de har gått
med i organisationen NÄT beslöts på detta årsmöte.

Axevalla Travförening röstade nej till uteslutningen men majoriteten
på årsmötet röstade ja.
Emma har skickat ut en skrivelse till övriga hästägarföreningar
angående förfarandet vid årsmötet.
Emma,Gunnar,Hans
Rapport från möte med Travsällskapet ( Roger o Lars)
-Akutväska för häst från Agria/travhästägarna överlämnades för
förvaring på inskrivningen. (Ytterligare väska till våra provlopp är på
gång)
-Provloppsdatum fastställdes (över 30 hästar i medeltal vid våra
provlopp)
-Värmestugans utbyggnad ; Arbetsplan o riskanalys har inkommit från
Skara gymnasium.
-Flytt av övervakningskamera vid nedre stallängan(uppflyttning)
Förslag från Roger; Kostnad delas mellan travsällskapet o ATF.
Styrelsen beslöt enligt förslaget (kostnad 6000kr för ATF)
-Hästägarpokalens genomförande diskuterades, Inga kostnader för
ATF.
-Emma kommer att bli kallad till Travsällskapets möten.
-Preparering av banor på helgdagar? Roger skall fundera på frågan.
-Projektet ”Till start”; Axevallas coachmöte kommer att äga rum på
Åby 1 okt.
-Roger undrade om Amatörföreningens lokal får nyttjas av
travgymnasiet under dagtid? Städning av lokalen kommer att ske
genom sällskapets försorg.
Styrelsen beslöt att detta är ok.

-Roger vill påminna B-tränare att sätta upp sina 1-åringar på
träningslista senast i okt.
-Roger vill ha hjälp med p.vakter på stallbacken under tävlingsdagar
Gunnar kollar upp hur vi kan lösa detta.
Rapport från BTR:s årsmöte
Emma;
-BTR kommer att driva frågor angående prismedel, breddlopp mm
under 2020
-Antalet B-licenser ökar.
-Billigare licensavgift för ungdomar under 25 år försöker genomföras.
-Organisationsfrågor ST/Travsällskapen diskuterades.
-Emma är invald som sekreterare BTR.
Rapport från Licenskommitemöte
Emma;
-Utrustning o drivningar diskuterades
-Förbud mot jänkarvagn i voltstart diskuterades
-Regler vid försening av start kommer att skärpas
-Nya regler angående kommunikationsutrustning för kuskar kommer
§8 Aktiviteter/Årshjul
Genomförande av Hästägarpokalen
-Styrelsen beslöt att köra Hästägarpokalen dock troligen utan
publik/inbjudna medlemmar på restauranten på grund av
pandemirestriktioner.
-Gunnar o Hans fixar hederspriser/täcke, Emma kontaktar Lars
§9 Nya frågor
Mari;
-Vill att vi kompletterar kort på styrelsemedlemmar på hemsidan.
Kort kommer att tas vid nästa styrelsemöte.

Bo Larsson
-Lista med kontakt till anhörig för deltagande kuskar/B-tränare vid
provlopp o träning i händelse av olycka skulle behövas.
Emma kollar upp hur vi kan lösa detta med tanke på GPDR lagar mm.
Hans;
Säkerhetsrutiner vid olyckor i provlopp bör finnas.
Ev utbildning första hjälpen. Var finns hjärtstartare, filtar mm
Gunnar gör förslag säkerhetsinstruktioner o Emma kollar med Lars
ange ev. samlad utbildning.
§10 Nästa möte
-Må 5/10 amatörlokalen
§11 Avslutning
-Emma tackade alla mötesdeltagare och avslutade styrelsemötet
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