Protokoll styrelsemöte
Axevalla Travförening 8 feb 2021
Plats: Telefonmöte
Närvarande, Emma Möller, Hans Walker, Gunnar Carlsson, Bo Larsson,
Mats Kjellen, Helena Wallström, Mari Laang, Caroline Fagerberg,Ronny Andreasson, (Bo
Hellkvist valberedning)

§ 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 Valberedning har ordet
-Bo Hellkvist kontrollerade läget i styrelsen inför årsmötet.
§6 Ekonomi Medlemsinbetalningar
Helena;
-182 st medlemmar har betalt för 2021.
-Medlemsavgifter till BTR centralt är inbetalda för 2020.
-Förslag balans och resultaträkning utskickad till styrelsen.
§7Skrivelser
Emma:
-RST kommer att ha ett telefonmöte 16 feb kl 18-21
Styrelsen beslöt att Mats o Hans deltar.

§8 Rapporter
Emma/Mats
-Rapport från telefonmöte angående momsutredningen:
-Skatteverkets val kommer att dra ut på tiden då diverse skattemål
inom EU skall utredasMats
-Rapporterade att täckeshängare är uppsatta på samtliga tvättboxar
genom Travsällskapets försorg
§9 Aktiviteter/Årshjul
-Verksamhetsberättelsen har utskickats till styrelsen och godkändes av
densamma.
-Verksamhetsplan för 2021 är utskickad till styrelsen.
-Årsmöte 22 mars?
-Styrelsen beslöt att skjuta upp det tillsvidare på grund av
pandemiläget. Nytt beslut tas vid nästa styrelsemöte-

§10 Frågor till Travsällskapet.
-Frågor angående anslutning av ATF:s medlemmar
-Diskussion fördes angående vilket förslag som skall stödjas inför
ST:s rådsmöte.
§11 Nya frågor
Gunnar:
-Får hästägare/tränare inga travprogram då deras hästar startar under
2021? Emma tar upp frågan med Travsällskapet
-Tony Löfqvist/Åby o NÄT bjuds in till nästa fysiska möte.

Ronny:
-Har någon koll på tillståndet i amatörlokalen?
Svar Gunnar har koll,allt ok
-Problem med fulla mökekärror där allt är fastfruset.
Svar: Kärrorna ställs in i tvättbox på vardagar, De som tränar under
helgerna ansvarar för att de ställs in efter träningen.

§12 Nästa möte.
-Må 8 mars 18:30
§13 Avslutning
Emma tackade alla deltagare och avslutade mötet
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