Protokoll styrelsemöte
Axevalla Travförening 6 sept 2021
Plats: amatörlokalen
Närvarande, Emma Möller, Mats Kjellen Hans Walker, 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.
-Bo Larsson valdes

§4 Protokoll
-Protokoll från föregående möte godkändes och lades till
handlingarna
§5 Ekonomi/medlemsinbetalningar
Helena;
-238 medlemmar samt några nya på gång
§6 Skrivelser
Emma;
- Årsmöte och verksamhetskonferens BTR 11/12 sept,;
Emma o Mats/eller Marie deltar

§7 Rapporter
Emma;
-Rapport från Travsällskapets senaste möte;
Svar på om ATF.s medlemmar kam få rabatterad medlemsavgift i
Travsällskapet ; svar nej.
Öppethållande amatörfiket? Måste hållas stängt tillsvidare.
Städning amatörlokal? Fixas genom Roger.
Mats
Frågor till banmöte 8/9?
-Hög musik på stallbacke tas bort och ersätts med nedräkning till
defilering då digitala klockor är svåra att se från vissa ställen.(Hans)

§8 Årshjul/aktiviteter
Emma;
-Grillkväll med loppis samt invigning av värmestuga planeras till Lö 9
okt i samband med provlopp.
Carro o Emma tar emot anmälan till loppis (man får ställa upp mellan
9-10)
Emma fixar annons, cider, plastglas, gurka, sallad, tomat samt
dressing
Bosse och Mats fixar hamburgebröd 120 st, grillkol, tändvätska samt
kollar med stallfiket om grillen.
Ronny fixar 120 st hamburgare
Gunnar o Helena fixar dryck samt hjälper till med grill.
Marie fixar kakor till kaffet samt brygger kaffe.

§9 Verksamhetsplan 2021/2022
Emmas verksamhetsplansförslag diskuterades , Emma reviderar och
skickar ut den via mail för godkännande.

§10 Nya frågor
Caroline;
Tempo i provlopp.; I 25 loppet om det körs 1.30 första varvet och
sedan under 1,20 sista 500 för att landa på totaltid 1,25 är detta ok?
Svar: Nej tempot i detta lopp skall aldrig vara under 1,25.
Gunnar;
-Saknas ett inkopplat element i värmestuga.?
Hans kollar upp detta
§11
Må 4 okt 18:30 amatörlokalen
§12 Avslutning
Emma tackade alla deltagare och avslutade mötet
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