Protokoll styrelsemöte
Axevalla Travförening 18 feb 2020
Plats: Amatörlokalen,
Närvarande, Gunnar Johanzon, Mats Kjellen, Emma Möller, Ronny Andreazon, Hans
Walker. Bo Larsson, Linda Furåker, Gunnar Carlsson, Mari Laang,.

§ 1 Mötets öppnande
Gunnar hälsade alla välkomna och öppnade mötet

§ 2 Godkännande av dagordning
Godkändes

§3 Val av protokollsjusterare att jämte ordföranden justera dagens
protokoll.
Linda Furåker valdes

§4 Protokoll
Protokoll från föregående möte godkändes och lades till
handlingarna
§5 Medlemsinbetalningar
Gunnar J;
-201 gamla medlemmar har betalt samt 10 nya
§6 Skrivelser
Gunnar J;
-Skrivelse från Maria Karlsson har inkommit angående föredrag av
Martina Arvidsson om aktiviteter för B-tränare 27 feb kl 15 på
Axevalla.
Styrelsen beslöt att Mats Kjellen representerar ATF på detta föredrag.

§7 Rapporter
Emma;
Rapport från möte med BTR;
-Oklarheter angående försäkringsfrågor då B-tränare tar in häst som ej
delägs av denne. Magnus Karlsson från BTR kommer att ha ett möte
med ST 21 feb för att reda ut detta.
-Årsstämma 18 april, Emma o Ola kommer att hålla i årsmötet .ST:s
ordförande Marjaana A kommer att hålla ett föredrag under årsmötet.
Gunnar J;
-Derbyresan är inbokad med Hellbergs Buss 4-6 sept.
-Bokslutsrapport 2019 presenterades för styrelsen
Mats ;rapport från banmöte
-Slangvinda har fixats till högtryckstvätten
-2 st duschspiltor är renoverade
-vägmärken för placering vid gäststallar är beställda.
§8 Frågor till travsällskapet
-Oklarheter angående försäkring i samband med B-tränarlicens
-Oklarheter vid utländska hästar i provlopp
-Montelopp/montekval
-Boxhyra
-Höj status för hästägare
-målfoto/segervideo?
§9 Nya frågor
Emma;
-Föreläsning av Axevalla Hästklinik kommer att anordnas 6 april.
Gratis för medlemmar i ATF. Smörgåstårta o kaffe ingår.
Styrelsen beslöt enligt förslaget.

Gunnar C;
-Ny dekal för swish nr med avläsning framtagen
-Datum för provlopp framtagna.vår sommar 2020
-Travloppis planerad till lö 2 maj
§10 Nästa möte
-Må 9 mars
§11 Avslutning
-Gunnar tackade alla o avslutade mötet
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