Protokoll styrelsemöte
Axevalla Travförening 7 juni 2021
Plats: amatörlokalen
Närvarande, Emma Möller, Mats Kjellen Hans Walker, Helena Wallström, Ronny
Andreasson, Bo Larsson.

§ 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.
-Mats Kjellen valdes

§4 Protokoll
-Protokoll från föregående möte godkändes och lades till
handlingarna
§5 Ekonomi Medlemsinbetalningar
Helena;
-2 st nya medlemmar har tillkommit. Totalt 231 st
-omplacering av 260 000 kr på räntebärande konto vilket styrelsen
godkände.
-Stipendie till Katedralskolan Byggprogram inbetalt.
.Medlemskort 2021? Förslag godkändes av styrelsen att befintliga
används och förses med årtalsmärke typ som på hästägarkort. Frågan
om märken tas upp med Lars av Emma.
§6 Skrivelser
Emma;
- Inbjudan till årsmöte (Teams) har inkommit från RST.
Emma deltar

-Inbjudan till årsmöte Travsällskapet (Teams) har gått ut till
medlemmar via mail.
§7 Rapporter
Emma;
-Rapport från styrelsemöte travsällskapet 210524,
Camping kommer att hållas stängd vid stochampionatet.
Frågan om medlemskap för ATF:s medlemmar bordlagd tillsvidare.
Mycket ekonomifrågor på mötet.
-Rapport från styrelsemöte BTR 210513
Aktivt utskick till medlemmarna angående BTR:s B-tränarserie har
utförts
Antal B-tränare ökar. A-tränare minskar
Mats
-Banmöten kommer att hållas sista onsdagen i varje månad.
Hans
-Rapport värmestuga
Katedralskolans färdigställde byggnationen 210607 varvid de bjöds
på smörgåstårta. Målning utfördes av Ove Ousbäck, Mats Kjellen,
Benny Claesson, Ellert Fagerberg, Hans Walker.
Inredning återstår.
Invigning planeras till Juli månad.
§8 Årsmöte/aktiviteter
Emma;
-30 st anmälda till årsmötet Allt övrigt OK
-Derbyresan
Hellborgs buss vill ha svar i början av juli.<<styrelsen beslöt att vi
avvaktar till dess att nya direktiv kommer 1 juli.
-Föreläsning Bernie Noren om unghästar planeras till hösten

-Förslag från Emma att vi försöker avsätta 300 platser till medlemmar
i ATF vid stochampionatet i anslutning till klubblokalen.
Styrelsen beslöt enligt förslaget och Emma tar kontakt med
Roger/Lars
Helena:
-Provlopp 8 juni 40 st anmälda.
-Provlopp 22 juni, speaker saknas.
Hans
-Förslag på värdegrund för ATF:s styrelse o dess medlemmar har
framtagits. Styrelsen beslöt att anta värdegrunden från dagens datum.
§10 Nya frågor
Hans
-Förslag på att skyltar angående rengörning mm sätts upp på gäst/och
tvättboxars insida. Hans tar fram förslag på text och Mats tar upp
frågan vid nästa banmöte.
§11 Nästa möte.
-Konstituerande efter årsmötet för påskrifter mm
-9 aug 18:30
§12 Avslutning
Emma tackade alla deltagare och avslutade mötet
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