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17 juni 2021

§1 Sammanträdets öppnande
-Emma Möller hälsade medlemmarna välkomna och öppnade årsmötet.

§2 Parentation
-Årsmötet höll en tyst minut för de under året bortgångna medlemmarna
Dag Johansson, Sten Wallin, Kennet Norlander, Christina Elfgren o Gunnar Glad

§3 Godkännande av dagordningen
-Dagordningen godkändes

§4 Val av ordförande för mötet
-Karl Alexanderson valdes

§5 Val av sekreterare för mötet
-Hans Walker valdes

§6 Val av 2 medlemmar att jämte ordföranden justera protokollet tillika fungera som
rösträknare.
-Mats Kjellen och Caroline Fagerberg valdes

§7 Information från Västergötlands Travsällskap
-VD Roger Moström och Travsällskapets ordförande Magnus Sunden var inbjudna till årsmötet.
Roger:
-Informerade om coronaåret 2020/ Överlevnad ca 2 månader om travet fått stängas ned helt.’ Tack vare ett
bra beslut att köra vidare med restriktioner vilket gav ett en tillväxt för ATG på 19%.
-Investeringar under 2020;
Ny oddsindikator o storbildsskärm vid banan samt nya nedräkningsklockor ( 1 på banan samt 3 på
stallbacken)

Publikhallen uppfräschad , den är även tillgänglig för uthyrning för externa evenemang.
Stall 11 renoverat
Ny stallbacksgrind installerad
-Planer 2021
Ny anläggningschef skall anställas (Per-Arne går i pension)

Sylvesterloppets prispengar kommer att höjas. Loppet gav en positiv respons bland aktiva, ST o ATG.

Nettovinst 156 000 på Outleten sedan start
Campingen kommer att hållas stängd under stochampionatshelgen
Max 600 personer i publiken som får röra sig fritt på publikplats, plus ca 160 på restauranten planeras
under samma helg.
Magnus:
-Naturbruksgymnasiet kommer att bygga ny skola i egen regi på mark inköpt av Travsällskapet.
Travsällskapet har köpt ersättningsmark av Skara Kommun.
.Nytt ridhus kommer att byggas parallellt med körhallen och uthyras till gymnasiet och andra evenemang,
-Stallfiket är utdömt av myndigheter och nybyggnad är planerad som även kommer att innehålla
Ladugårdinredes butik samt omklädningsrum.
-Träningsavbrott kommer att inträffa ca 14 dagar på unghästbanan då undergående tunnel planeras.

Karl tackade Magnus o Roger för föredragningen o Emma avtackade med blommor varefter de lämnade
mötet

§8 Fastställande av röstlängd
-25 st medlemmar närvarade o röstlängden fastställdes.

§9 Fråga om kallelse skett i behörig ordning
-Kallelsen godkändes

§10 Föredragande av verksamhetsberättelsen
-Emma föredrog verksamhetsberättelsen

§11 Föredragande av revisorernas berättelse
-Karl föredrog revisionsberättelsen
§12 Fastställande av resultat och balansräkning
-Resultat och balansräkningen fastställdes

§13 Fråga om ansvarsfrihet för förvaltningen
-Styrelsen beviljades ansvarsfrihet för förvaltningen.

§14 Fastställande av ev. ersättningar
-Reskostnader med 18,50/mil fastställdes

§15 Val av styrelse
a) Val av ordf. för ett år: Emma Möller valdes
b) Val av Kassör för 2 år: Helena Wallström valdes
c) Val av sekreterare för 2 år: Hans Walker valdes
d) Val av 2 st styrelseledamöter för 2 år: Ronny Andreazon och Caroline Fagerberg valde

e) Val av 3 st styrelsesuppleanter för 1 år; Emil Sandblom, Bo Larsson och Mari Laang
valdes

§16 Val av 1 revisor för 2 år -Tomas Ekberg valdes

§17 Val av 1 revisorssuppleant för 1 år -Lars-Erik Prytz valdes

§18 Val av valberedning för 1 år (varav en sammankallande)
-Bo Hellkvist(sammankallande) ,Thomas Widell och Lotta Ousbäck valdes.

§19 Val av B-tränarsektion för 1 år (varav en sammankallande)
-Mats Kjellen (sammankallande), Emil Sandblom, Ronny Andreazon, och Gunnar Carlsson
valdes.

§20 Val av Hästägarsektion för 1 år (varav en sammankallande)
-Emma Möller ( sammankallande), , Maria Lang o Bo Larsson valdes.

§21 Val av Damsektion för 1 år
-Mötet beslöt att Damsektionen läggs ned från o med detta årsmöte.

§22 Fastställande av medlemsavgift för 2022
-Medlemsavgiften 300 kr fastställdes (oförändrad)

§23 Från Styrelsen hänskjutna frågor
-Årets hästägare (2020);
-En enig styrelse har utsett årets hästägare till Bo Hellqvist
Motivering : Bo är ett föredöme för Axevalla samt följer väl styrelsens kriterier när det gäller
god hästhållning, uppförande, hjälpsamhet och omtanke om andra .
Emma förärade Bo med blommor och pristallrik, varefter Mats Kjellen intervjuade densamme.

§24 Behandling av ev. inkomna motioner i laga tid
-Inga motioner har inkommit

§25 Avslutning
-Karl tackade alla medlemmar o styrelsen för arbetet under året samt avslutade mötet.
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