Protokoll styrelsemöte
Axevalla Travförening 9 mars 2020
Plats: Amatörlokalen,
Närvarande, Gunnar Johanzon, Mats Kjellen, Emma Möller, Ronny Andreazon, Hans
Walker. Bo Larsson, 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.
Mari Laang valdes

§4 Protokoll
Protokoll från föregående möte godkändes och lades till
handlingarna
§5 Medlemsinbetalningar
Gunnar J;
-206 gamla medlemmar har betalt samt 15 nya, totalt 221.
§6 Skrivelser
Gunnar J;
-Skrivelse från Travhästägarna angående fördelning av prispengar till
samtliga travbanor 2019 .Axevalla 40,4 milj varav 39,7milj utdelat.
-Skrivelse från Skara Hästland angående föreläsning 18 mars ”Vision
2030”.

§7 Rapporter
Emma, Gunnar C, Hans;
Rapport från möte med Travsällskapet 27/2 2020 Roger Moström,
Lars Ågren.
-Roger/Lars informerade om ;
-Pegasusutredningen, Axevalla gått upp på samtliga punkter utom
ungdomssidan, analys av detta pågår.
-Fler medlemmar behövs i Travsällskapet,
-All teknik på innerplan byts ut maj -juni, Ny oddsindikator , digital
skärm, nedräkningsklocka på innerplan. 3 st nedräkningsklockor på
stallbacken.
-Prispengar 2020 35,6 milj varav mål att hela beloppet skall betalas ut.
-8 priser i samtliga lopp 2020
-önskemål om att släcka belysningen på unghästbana fre-sö kväll
-Anläggningsavgiften oförändrad 2020. Licens resp anläggningsavgift
kommer att faktureras under separata månader.
-Protokoll från banmöte finns på Axevallas hemsida
-Länk till segerintervjuer finns på Axevallas hemsida.
-Ladugårdsinredes amatörserie ersätts iår av Ladugårdsinredes
körsvensserie med tre körsvensklasser.
Frågor från ATF
-Sänkning av boxhyra vid tävling?
Roger; Ingen ändring iår, istället satsas på utbildning för B-tränare i
projektet ”Till start”, samt en tävlingsdag för ATF där överskottet
fördelas mellan ATF o Travsällskapet.
-Vad gäller för nya licensen där en B-tränare kan stå som tränare för
ej egenägd häst angående uppstallningsplats , försäkringar?
Lars; ST:s kontrollant avgör under årligt besök om resp arrangemang
är ok.

Grundförsäkring gäller vid deltagande i provlopp o träning. Dock bör
en tilläggsförsäkring tas vad avser ansvarsförsäkring.
Utländska hästar skall ha en tillfällig licens i Sverige för att få starta i
våra provlopp.
-Montekval tävlingsdag med montelopp, 2 montelopp på
tävlingsdagar?
Lars; Skall försöka lägga montekval enligt frågan. Svårt att få fulla
lopp då 2 montelopp anordnas under en tävlingsdag.
Mats;
Rapport från möte ”Till Start” 27/2 ;
-Marita Arvidsson informerade om projektet ”Till Start” som skall
genomföras under året på Axevalla. .
Detta skall vara ett träningsprogram för B-tränade hästar med 3-4
samlingar vår o höst där vägledare, veterinär o hovslagare deltar.
Informationsträff kommer att hållas. Mats återkommer med datum.
§8 Motioner
-Inga inkomna
§9 Inför årsmötet
Gunnar J;
-Verksamhetsberättelsen godkändes av styrelsen o kommer att
föreläggas årsmötet i samband med den ekonomiska redogörelsen
samt trycks upp genom Gunnars försorg.
-Maten är ordnad
-Årets hästägare är kallad o kommer till årsmötet.
§9 Nya frågor
Emma;
-Allt är klart inför temakvällen Axevalla hästklinik 6 april.

Mats;
-Ny diskmaskin med snabbare program efterfrågas till amatörlokalen.
Styrelsen beslöt att Ronny Andreasson kollar upp kostnad.
Gunnar;
-Ponnytravklubben har efterfrågat om de kan köra provlopp i samband
med våra provlopp. Gunnar kollar upp med alla berörda om det går att
lösa.
-Loppis planerad till 2 maj
§10 Nästa möte
-Onsdag 15 april
§11 Avslutning
-Gunnar tackade alla för ett roligt o trevligt samarbete under sina 12 år
i föreningens styrelse o avslutade styrelsemötet
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