Protokoll styrelsemöte
Axevalla Travförening 22 jan 2020
Plats: Amatörlokalen,
Närvarande, Gunnar Johanzon, Mats Kjellen, Emma Möller, Ronny Andreazon, Hans
Walker. Bo Larsson, Linda Furåker, Caroline Fagerberg, Gunnar Carlsson, Mari Laang,
Thomas Widell(valberedningen)

§ 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.
Emma Möller valdes

§4 Protokoll
Protokoll från föregående möte godkändes och lades till
handlingarna
§5 Valberedningen har ordet
Thomas Widell;
Thomas redogjorde angående avgångar ur styrelsen samt lämnade
förslag på sammansättning styrelse inför årsmötet 2020
§6 Skrivelser
Gunnar J;
-Skrivelse från RST har inkommit angående årsstämma 20 maj 2020
-Skrivelse från RST angående fördelning av prispengar har inkommit
-Skrivelse från Klas Ljung angående synpunkter på
travhästägarföreningen o dess styrelse har inkommit
Mats;

-Skrivelse från BTR angående verksamhetskonferens under feb/mars
2020 (ATF kan skicka 4 delegater)
Styrelsen beslöt att Mats, Emma, Ronny, o Mari företräder ATF vid
konferensen
§7 Rapporter
Gunnar J;
Lämnade en rapport om nya medlemmar 2020
§8 Förslag verksamhetsberättelse
Gunnar J redogjorde för förslag till verksamhetsberättelse för 2019.
Styrelsen godkände förslaget.
§9 Årets Hästägare
-Styrelsen beslöt enligt hästägarsektionens förslag.
§10 Värmestugan
Hans W; Möte med Katedralskolan planerat till maj
§11Nya frågor
Mats ;
Önskar synpunkter inför nästkommande banmöte;
Synpunkter
Caroline; Dålig hörbarhet angående tid till defilering på stallbacken.
Ronny; Problem med utländska hästar vid anmälan till provlopp,
frågan bör tas upp med sekreteriatet.
Ronny; Vad gäller inför travgalan?
Styrelsen beslöt att styrelsemedlemmar i ATF bjuds på inträde till
travgalan 29 feb 2020
Mari;
Förslag att extra kyl från hästägarrummet flyttas till amatörlokalen.
Styrelsen beslöt att Gunnar o Mari löser detta
Gunnar C;

Ändring av provloppspropositioner genomförd: 1640 frifart ersätts av
2140 frifart.
Emma;
Erbjudande från Axevalla hästklinik angående tandkontroll gäller
under feb/mars 2020. Hästkliniken har också erbjudit att hålla
föredrag för ATF:s medlemmar under våren.
§12 Nästa möte
-Ti 18 feb 18:30 amatörlokalen
§12 Avslutning
-Gunnar tackade alla o avslutade mötet
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