Protokoll styrelsemöte
Axevalla Travförening 17 juni 2020
Plats: Klubblokalen
Närvarande, Emma Möller, Hans Walker, Gunnar Carlsson, Ronny Andreazon,
Mats Kjellen, Bo Larsson, Helena Wallström

§ 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.
-Mats Kjellen valdes

§4 Protokoll
-Protokoll från föregående möte godkändes och lades till
handlingarna
§5 Ekonomi Medlemsinbetalningar
Helena
-5 nya medlemmar har tillkommit och totalt 250 har betalt för 2020
-16500 kr har inkommit från Hästägarföreningens centralförbund.
-260 000 kr har omplacerats på räntebärande konto i sparbanken
§6 Skrivelser
-Inga inkomna
§7 Rapporter
Mats;
-Har fått en namnlista av Lars Ågren på personer som genomgått
årets licensutbildning. Medlemsinbjudan kommer att skickas till dessa
genom Helenas försorg.

-Frågor till nästa banmöte?
Flyttning av bevakningskamera bakom nedre stallänga till högre läge
bör utföras
Kanter på skogsbanan hyvlas av så att vattnet kan rinna av .
Luftslangen vid däckspumpen ses över
Avståndsmarkeringar på unghäst o rakbanan svåra att se på grund av
högt gräs.
Öppna boxdörrar efter tävlingsdag 7 juni?
Mats/Emma
-Rapport från Sällskapets årsmöte:
Ny ordförande Magnus Sunden valdes.
§8 Aktiviteter/Årshjul
Emma;
-Hur gör vi med Derbyresan?
Styrelsen beslöt att ställa in resan då publikstoppet inte verkar ändras.
Emma avbokar med Hellbergs Buss
Gunnar,Hans,Emma
-Efter möte med Lars o Roger har vi kommit fram till att för att kunna
uppfylla ST:s rekommendationer måste provloppen förläggas till en
dag för endast provlopp.
Styrelsen beslöt att provloppen förläggs till tisdagskvällar tillsvidare
och uppföljning görs tillsammans med Roger/Lars att det fungerar enl
ST:s krav, Start Ti 23 kl 19:00.
Emma
-Roger vill ha hjälp med bemanning av grindarna mot långsambanan
under stochampionatshelgen .I gengäld får ATF ett bidrag som
kommer att användas för provloppens genomförande.
Styrelsen beslöt att vi försöker hjälpa till med detta och Emma
upprättar en bemanningslista.

-Lunch till funktionärer vid provlopp då vår servering hålls stängd?
Styrelsen beslöt att tillsvidare så länge vår servering hålls stängd får
funktionär äta en dagens på Gunghästen/per provloppstillfälle under
valfri dag.
§9 Nya frågor
Hans;
-Hur går det med beställning av ny diskmaskin?
Svar Ronny tar kontakt med Kimo på elgiganten.
Ronny;
-Efter tävlingsdagen slut 7 juni där Ronny deltog i sista loppet stod
samtliga boxdörrar öppna .
Mats tar med sig frågan till nästa banmöte
§10 Nästa möte
-Må 10/8 amatörlokalen
§11 Avslutning
-Emma tackade alla mötesdeltagare önskade en skön sommar och
avslutade styrelsemötet
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