Protokoll styrelsemöte
Axevalla Travförening 7 dec 2020
Plats: Telefonmöte
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.
-Mari Laang valdes

§4 Protokoll
-Protokoll från föregående möte godkändes och lades till
handlingarna
§5 Ekonomi Medlemsinbetalningar
Helena
-Inga nya medlemmar har tillkommit.
-BTR-avgift kommer att betalas i slutet av detta år och avgiften till
RST i början av nästa år.
§6 Skrivelser
-Inga inkomna
§7 Rapporter
Emma;
-BTR:s rådsmöte blev inställt på grund av pandemiläget.

Telefonmöte med Roger och Lars;
-Presentkort till restauranten gäller även 2021
-Prisplacerade hästar kommer att läsas upp på tävlingsdagar .
-Provloppspersonal kommer att inbjudas till sjukvårdskurs när
pandemin är över
-Försäljning av sponsrade lopp från företag till förmån för
Mustaschkampen har gjorts av ATF vilket inbringade 6000 kr till
klubben
-Flyttning av övervakningskamera o inkoppling kommer att utföras
Gunnar/Hans
-Har bjudit elever o lärare från Skaragymnasiet på tårta vilket var
uppskattat. Tyvärr kommer gymnasiet endast att tillämpa
distansundervisning från den 8 dec till nyår vilket även innefattar
byggavdelning men förhoppningsvis kan det starta om efter nyår.
.
Mats;
-Banmöten inställda tillsvidare och vid problem tas kontakt via telefon
med Roger.
-Klagomål har inkommit på vassa pinnar efter slyröjning vid
unghästbanan. Mats kollar upp detta

§8 Aktiviteter/Årshjul
Emma;
-Hästägarpokalen prisutdelning?
Tyvärr får vi inte närvara vid prisutdelning men Roger kommer att
försöka fixa något kort på segraren.
Priser klara o segertäcket är på plats.

§9 Nya frågor
Emma
-Scarfar från Ladugårdsinrede är snart klara och medlemsutskick
samordnas med Ladugårdsinrede.
-Datum för årsmöte beslöts till må 22/3 2021
:Gunnar
-Reseräkningar skall inskickas till Helena senast i dec detta år.
-Brev till medlemmar vid medlemsutskick kommer att mailas ut till
styreslemedemmar för godkännande
Emma
-Verksamhetsberättelse sammanställs av Emma till nästa möte
§10 Nästa möte
-Må 11 jan 18:30
§11 Avslutning
Emma tackade alla deltagare för det gångna året samt önskade en
riktig God Jul och avslutade mötet
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