Protokoll styrelsemöte
Axevalla Travförening 14 april 2021
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.
-Bo Larsson valdes

§4 Protokoll
-Protokoll från föregående möte godkändes och lades till
handlingarna
§5 Ekonomi Medlemsinbetalningar
Helena
-26 st har betalt sedan senaste möte, totalt 225 medlemmar.
§6 Skrivelser
Emma
-Från RST angående svar o återkoppling rådsmöte.Teamsmöte
kommer att hållas 27 april, Hans deltar på detta.
§7 Rapporter
Emma:
Rapport från möte travsällskapet 29/3
-Nya skolbygget kommer att starta till hösten.

-Medlemskap för ATF.s medlemmar i travsällskapet? Diskussion
pågår, Roger har fått uppdraget.
-Rådslag inför ST:s omorganisation, fysiskt möte planeras ,om det
inte går kommer teamsmöte att genomföras
Rapport från BTR styrelsemöte 26/3
-Förslag att förbud mot jänkarvagn i voltstart införs
-Teamsmöte rådslag den 27 april
Emma, Gunnar ,Hans
Rapport från telefonmöte med Roger o Lars;
-Synpunkter har inkommit från medlemmar i ATF angående att nedre
vändplatsen för rakbanan behöver utökas för att minska olycksrisk.
Roger fixar detta med anläggning
-Avrinning dålig på skogsslingan. Hyvling av kanter kommer att ske
8maj
-Vad gäller idag för utskick av travprogram?
Lars; Hästägare med starthäst och B-tränare som betalar
anläggningsavgift får program hemskickat. Även prenumeranter (399
kr/år) samt företag som är sponsorer.
Lars informerade om krav på F-skattesedel för B-tränare som har häst
i träning där denne ej står som företrädare.
Roger:
-Ny stallbacksgrind kommer att sättas upp inom 5 veckor
-Totohallen kommer att renoveras
-Investerings och underhållsplan för kommande 15 år håller på att tas
fram, Stallbacksrestauranten kommer att rivas och ersättas med ny där
inskrivning kommer att finnas på ena gaveln samt Ladugårdsinredes
lokal på den andra, Start 2022.

-Roger önskar att få in synpunkter på förbättring av
träningsmöjligheter från ATF:s medlemmar
-Roger informerade om att gymnasiet vill ha tillgång till
islandshästbanan på innerplan under dagtid. Förslag att fasta tider
upprättas när banan är stängd för träning.
Roger informerade om att outlet försäljningen har fått en bra start och
att överskottet kommer att gå tillbaks till travverksamheten i olika
former.
§8 Aktiviteter/Årshjul
Årsmöte?
-Styrelsen beslöt att flytta fram detta då önskemålet är ett fysiskt
möte.
§9 Nya frågor
Hans;
-Föreslog att styrelsen tar fram kriterier för uttagning av årets
hästägare vad avser värdegrunder samt allmänt uppförande mm.
.§10 Nästa möte.
-Må 3 maj 18:30
§11 Avslutning
Emma tackade alla deltagare och avslutade mötet
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