Protokoll styrelsemöte
Axevalla Travförening 1 nov 2021
Plats: amatörlokalen
Närvarande, Emma Möller, Mats Kjellen Hans Walker, Bo Larsson, Mari Laang, Ronny
Andersson ,( Gunnar Carlsson o Helena Wallström via telefonlänk)

§ 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;
-Medlemsantal oförändrat (238st)
-Bidrag från travsällskapet på 30 000 kr inkommit (förra året 33000?)
§6 Skrivelser
Emma:
-Skrivelse har inkommit från Berth Ottoson angående vår lyfta fråga
utträde ur RST. Emma har skickat svar till Berth angående styrelsens
syn på frågan.
-Då ingen kunde närvara på Rst:s ordförandekonferens har en
skrivelse som styrelsen ställer sig bakom inskickats till densamma.

Hans:
-Skrivelse har inkommit från en b-tränare med licens i Åmål angående
medlemskap i vår förening. ATF hälsar honom välkommen.
-Skrivelser har inkommit från NÄT:s talespersoner angående ATF:s
fråga ; vad är NÄT?., Hans redogjorde för en sammanfattning av
deras svar.
I samband med detta diskuterades tre alternativ angående RST/NÄT
och konsekvensen av dem.
Här tog en enig styrelse beslut att välja alternativ 3 dvs att avvakta
med frågan om utträde ur RST tillsvidare.
§7 Rapporter
Emma;
-Har deltagit som adjungerad på Travsällskapets senaste möte;
Mats
Rapport från B-tränarmöte:
-Provloppsupplägget diskuterades så att vi ligger rätt i
distanser,tidsgränser mm.
Rapport från banmöte:
-Vid röd dag Lö den 6 nov kommer inget banunderhåll att utföras.
(nya besked innan protokollet var färdigt; Banorna kommer att
sladdas från kl 10 denna dag. Dock önskar Roger en diskussion med
ATF för att få en konsekvens i hur vi agerar dessa dagar.)
-TV under A-tränarläktaren fixad
-Vändplatsen vid rakbanan/sandbanan håller på att fixas till.
-Utdikning av unghästbanan kommer att utföras.
Hans
Rapporterade att en förfrågan skickats till Ulf Hörnberg angående
vilka belopp som utbetalas till respektive basförening.

§8 Årshjul/aktiviteter
Hästägarpokalen:
Styrelsen beslöt att vi bjuder medlemmarna på mat i restauranten,
Emma kollar med Lars angående aktiviteter/prisutdelning under
kvällen samt fixar en annons i travprogrammet.
Anmälan på info@axtrav.se Hans o Gunnar fixar deltagarlistan.
Medlemmar som önskar ta med ickemedlemmar swischar beloppet
senast 25 nov. Om någon vill bli medlem 2022 (300kr) bjuds denne på
middagen
Gunnar o Helena fixar priserna till ägare,tränare,körsven samt skötare.
Hans fixar segertäcke genom CG Hästsport
Julbord
Ronny;
Förslag att vi slår ihop julbordet för funktionärer provlopp och
personal i amatörfiket till ett gemensamt julbord i amatörlokalen Må
den 6 dec. kl 18:30
Styrelsen beslöt enligt förslaget.
§9 Nya frågor
Mats:
Förslag angående tema ”B-tränade hästar vi minns” att en intervju
med tränar/ägarkretsen görs vid årsmötet eller annan sammankomst,
Styrelsen tog till sig förslaget
Ronny;
Har inköpt diskmaskin från elgiganten samt levererat den till
amatörlokalen.
Återkommer angående medlemsrabatt 10 % på vitvaror.

Helena;
-Reseräkningar till Helena senast siste december.
-Handdukshållare på toaletterna är utbytta?. Vårt lager av papper
passar inte i dem.
-Önskar information angående var hjärtstartare finns på anläggningen.
-Hur går det med vår HLR-utbildning?
Emma kollar upp detta med Roger.
-Förslag att den gamla diskmaskinen (knappt använd) bjuds ut till
försäljning (1000 kr) i första hand till medlemmar.
Styrelsen beslöt enligt förslaget.
Gunnar:
-Finns ett antal scarfar över. Förslag att de säljs för 30 kr/st i
amatörfiket. Styrelsen beslöt enligt förslaget.
-Ny instruktion angående amatörfikets skötsel behövs.
Gunnar o Mari fixar detta.
-Inbetalningskorten bör förses med en extra kryssruta
”stödmedlem/allmänt travintresse/hästskötare/uppfödare”
Styrelsen beslöt enligt förslaget.
§10 Nästa möte
Må 6 dec 17:30 amatörlokalen
§12 Avslutning
Emma tackade alla deltagare och avslutade mötet
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