Protokoll styrelsemöte
Axevalla Travförening 3 maj 2021
Plats: Telefonmöte
Närvarande, Emma Möller, Hans Walker, Gunnar Carlsson,
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.
-Mari Laang valdes

§4 Protokoll
-Protokoll från föregående möte godkändes och lades till
handlingarna
§5 Ekonomi Medlemsinbetalningar
Helena
-Balans o resultaträkning för 2020 är klar o godkänd o skall skrivas
under av styrelsen inför årsmötet.
-4 st nya medlemmar har tillkommit
§6 Skrivelser
Emma;
- Kallelse till rådslagsmöte med Maria Croon o Västergötlands
travsällskap den 12 maj har inkommit. Mötet öppet för samtliga
medlemmar i travsällskapet..
-BTR har kallat till rådslagsmöte 10 maj o styrelsemöte 13 maj.
Emma deltar

Hans;
-Skrivelse har inkommit angående önskemål om ”tappskokurs”
Styrelsen tar med sig frågan under ämnet aktiviteter.
§7 Rapporter
Emma;
-Rapporterade från rådslagsmöte med Västergötlands Travsällskaps
styrelse och Maria Croon (VD ST).
Hans;
-Rapporterade från teamsmöte med RST. 22 deltagare närvarade samt
St:s 3 organisationsförslag diskuterades.
§8 Årsmöte/aktiviteter
-Styrelsen beslöt att sätta ett preliminärt datum för ett fysiskt årsmöte
To den 17 juni. Datum spikas efter den 17 maj då eventuella lättnader
i restriktionerna kan komma.
Gunnar;
-Om positivt svar den 17 maj kan vi dra igång provloppsverksamheten
igen. Förslag att vi i så fall bjuder på förtäring vid värmestugan första
provloppsdagen. Styrelsen biföll förslaget.
§9 Årets Hästägare 2020
Emma;
-Hans har tagit fram ett förslag innehållande kriterier och värdegrund
för att utse årets hästägare. Styrelsen godkände förslaget som gällande
från idag.
§10 Nya frågor
Mari;
-Fortfarande problem med utskick av program till hästägare och Btränare med anläggningsavgift. De som inte får program kontaktar
Emma som tar frågan med Lars.

§11 Nästa möte.
-Må 7 juni 18:30 ev fysiskt möte.
§11 Avslutning
Emma tackade alla deltagare och avslutade mötet
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