Protokoll styrelsemöte
Axevalla Travförening 11 jan 2021
Plats: Telefonmöte
Närvarande, Emma Möller, Hans Walker, Gunnar Carlsson, Bo Larsson,
Mats Kjellen, Helena Wallström, Mari Laang, Linda Furåker, Caroline Fagerberg

§ 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.
-Bo Larsson valdes

§4 Protokoll
-Protokoll från föregående möte godkändes och lades till
handlingarna
§5 Ekonomi Medlemsinbetalningar
Helena;
-77 st medlemmar har betalt för 2021
-Bidrag för sponsorlopp har inkommit från Travsällskapet.
-Aktivitetsbidrag från BTR 3000 kr har inkommit.
-Medlemsinbetalning på 500 kr för bidrag till ny tv i värmestugan har
inkommit.
§6 Skrivelser
Helena;
-Skrivelse från skatteverket har inkommit.
Helena kollar upp vilka uppgifter dom vill ha in.

§7 Rapporter
Emma/Mats
Rapport från medlemsmöte Travsällskapet;
-Nye ordföranden Magnus Sanden höll i mötet
-Ekonomin : Plusresultat 2020
-Beslut angående försäljning av mark till skolan taget samt
ersättningsmark kommer att erbjudas av Skara kommun
Emma;
-Förslag till ST.s rådsmöte kommer att mailas ut till styrelsen från
Emma
-Travsällskapet kommer att ha ett extra medlemsmöte för att
bestämma inriktning av sällskapets förslag.
-Emma kommer också att ta en diskussion med Magnus angående
samarbete ATF/Travsällskapet
Rapport från telefonmöte med RST.:
- Förslag angående skrivelse prispengar diskuterades. ATF:s styrelse
var enig om att ej bifalla denna skrivelse.
Rapport rån telefonmöte BTR;
-Medhjälparförsäkring gäller även 2021
-Skrivelse till skatteverket har insänts angående momsfrågan och
travverksamhet i bolagsform.
-BTR kommer att anordna B-tränarlopp med sulky mm som
hederpriser 2021
Mats;
Banmöten inställda tillsvidare
-Fråga från Caroline inkom angående täckeshängare på dörrar till 2
spolspiltor vaktmästarbyggnaden. Mats tar med sig frågan.

§8 Aktiviteter/Årshjul
Emma;
-Medlemsutskick med scarfar har fixats av Emma, Gunnar o Helena
-Annons för ATF i travprogrammet på nyårsafton ordnat.
-Aktivitetsbidrag från BTR på 3000 kr till våra provloppsaktiviteter
har sökts och inkommit

§9 GPDR
Hans/Emma;
-Riktlinjer för GPDR lagen gicks igenom o diskuterades.
Inga anmärkningar eller förändringar hittades
.
§10 Årets hästägare
Emma;
Hästägarsektionen har lagt ett förslag till årets hästägare som
presenterades.
Styrelsen beslöt enligt förslaget.
Pris o blommor fixas av Gunnar o Helena till årsmötet
§11 Nya frågor
Linda;
-Fråga har inkommit angående de som köpt årskort för inträde 2020
om dessa gäller även 2021.
Emma tar upp frågan med Lars.

Emma;
-Valberedningen bjuds in till nästa möte
§12 Nästa möte.
-Må 8 feb 18:30
§13 Avslutning
Emma tackade alla deltagare och avslutade mötet
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