Protokoll styrelsemöte Axevalla Travförening 4 oktober 2021

Plats: Amatörlokalen Närvarande: Emma Möller, Mats Kjellen, Ronny
Andreazon , Helena Wallström, Bo Larsson, Mari Laang, Caroline
Fagerberg , Gunnar Carlsson

§ 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.
-Ronny Andreazon valdes

§ 4 Protokoll
-Protokoll från föregående möte godkändes och lades till
handlingarna

§ 5 Ekonomi/medlemsinbetalningar
Helena; -238 medlemmar samt 1 ny medlem från föregående möte.
*Vi ska ansöka om aktivitetsbidrag 3000kr från BTR
*Faktura inkommit “något sent” från Travhästägarna för
medlemsavgiften 2020

§ 6 Skrivelser
*Vi vill lyfta/ta upp frågan ang. Travhästägarna, samt utredning
angående koncernavdrag och ägarfrågan
*Vill även skicka en skrivelse till RST som styrelsen ställer sig bakom,
då ingen i styrelsen kan medverka under mötet i Stockholm 28-29
okt.

§ 7 Rapporter
Emma;- 21st medverkade på BTRs årsmöte.
Nya punkter som tex.
*Högre prispengar i Breddloppen
*Förbehåll för hemma hästar
*B-tränarlopp i V75
*Fritidsbank inom Travet
*Inflytande i ST.
*Jobba för kostnader som stiger! medlems förmån.
*Nyhetsbrev → kvartalsvis
*Bättre info → synas mer utåt m.m

21/9 hölls ett möte med Roger och Lars där Emma och Hans deltog.
*Vändplatsen vid rakbanan/sandbanan är under bearbetning.
*Högtalaren nere vid gäststallet kommer att fixas pga oljud. .
*Sista veckan nu som skolan använder lokalen.

*Städning av amatörlokal är bokad av Roger- utförs av Helena
lokalvårdare.

Mats;- banmöte hålls sista onsdagen i varje månad fr.o.m nu.
*Tv apparaten är trasig under A-tränarfiket. Mats tar upp detta på
nästa banmöte.

§ 8 Årshjul/aktiviteter
Amatörfiket öppnar fr.o.m. 5 oktober. Mari ringer runt till
Kafékommitté och kompletterar bemanningslistan för året ut.

*Allt är inhandlat och fixat inför invigning av värmestuga, grillningen
och fikat på Lördag 9/10
*Carro o Emma har tagit emot 6 st anmälningar till loppisen. 9-10
uppställning
Mats;- Pratar med Per-Arne om bord till loppisen om det blir regn.
*Samling kl.10 utanför Gunghästen!
PROVLOPP → INVIGNING → GRILLNING→ KAFFE & KAKA
Hästägarpokalen: Lördag 27 november 40.000kr i prispeng 3140m
+tillägg max.580.000
*Vi bjuder våra medlemmar på mat under kvällen i restaurangen.
(Anmälan kommer ut i programmet)
*Ev. Föreläsning under middagen. Emma återkommer med mer info
nästa möte.

§ 9 Nya frågor:
Gunnar;
-Undrar om vi ska vara med i Travhästägarna?? Vad får vi??
(Agriapengar 11.000kr)
*Frågan måste lyftas!
*Förslag : För nya medlemmar i ATF från o med 27 nov
(Hästägarpokalen) gäller medlemskapet även för nästkommande år.
Styrelsen biföll förslaget
Ronny;
*-Belysningen vid defeleringsvolten och ner mot stallbacken måste
lysa under provloppen på onsdagskvällar.
*Kollat upp en diskmaskin som har snabbprogram. Vi beslutar att
beställa en proffsmaskin.
*Fixat förmån/rabatt för våra medlemmar på Elgiganten i Skövde

§10 Nästa möte
Må 1 Nov 18:30 amatörlokalen

§11 Avslutning Emma tackade alla deltagare och avslutade mötet
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