Protokoll styrelsemöte
Axevalla Travförening 10 aug 2020
Plats: Klubblokalen
Närvarande, Emma Möller, Hans Walker, Gunnar Carlsson, Ronny Andreazon,
Mats Kjellen, Helena Wallström, Caroline Fagerberg, 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.
-Ronny Andreazon valdes

§4 Protokoll
-Protokoll från föregående möte godkändes och lades till
handlingarna
§5 Ekonomi Medlemsinbetalningar
Helena
-7 nya medlemmar har tillkommit och totalt 259 har betalt för 2020
-Har fakturerat Sällskapet för vaktning vid stochampionatet.
-Helena vill köpa in kontoprogram ”Speed Ledger” för enklare
hantering av kontering samt medlemsutskick av medlemsavgift mm.
Kostnad 218 kr per månad men detta sparas in på billigare
redovisningskostnad/portokostnad.
Styrelsen tillstyrkte inköpet
§6 Skrivelser
Emma;
-Inbjudan till BTR:s årsmöte o verksamhetsmöte 29-30 aug
Emma närvarar

-Inbjudan till Travhästägarnas årsmöte 19/8 på Solvalla
Emma o eventuellt Ronny eller Mats deltar
§7 Rapporter
Emma
-Grindvaktning på stochampionatet fungerade utmärkt, Roger hälsade
o tackade alla för insatsen.
-Rapport från ST:s fullmäktigemöte 24/6 ;Fortfarande mycket
oklarheter om hur den framtida uppdelningen av ägandebilden av
anläggningarna skall utformas.
Mats;
Rapport från banmöte;
-Luftslangarna är fixade
-Dörröppethållare på högtryckstvätt fixat
-Avståndsmarkeringar skymda av gräs fixade
-Övervakningskamera vid nedre stallänga skall flyttas upp högre.
Gunnar;
-Provloppen fungerar bra trots anläggning av säkerhetsspår.
-Problem med datum för provlopp framöver då det krockar med
tävlingstrav. Ev byte från Ti till To vid något tillfälle.
§8 Aktiviteter/Årshjul
Emma presenterade förslag på årshjul med aktiviteter för detta o
nästkommande år samt vill ha in förslag på nya aktiviteter vi kan
anordna.

§9 Nya frågor
Hans;
-Hur gör vi med Hästägarpokalen iår.
Frågan tas upp vid möte september med Roger o Lars

Emma
-Förslag att Stefan Hultman kommer hit o håller ett föredrag till våren.
Styrelsen biföll förslaget o ATF tar kostnaden för detsamma.
Ronny;
-Diskmaskin är fixad genom Elgiganten, dock kommer den ej att
installeras förrän publikstoppet upphör på grund av utnyttjande av full
garantitid.
-Önskemål om att banorna sladdas en gång på Sö morgon har
inkommit.
Mats tar med sig frågan till nästa banmöte
§10 Nästa möte
-Må 7/9 amatörlokalen
§11 Avslutning
-Emma tackade alla mötesdeltagare avslutade styrelsemötet
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