Protokoll styrelsemöte
Axevalla Travförening 9 aug 2021
Plats: amatörlokalen
Närvarande, Emma Möller, Mats Kjellen Hans Walker, Helena Wallström, Ronny
Andreasson, 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.
-Mats Kjellen valdes

§4 Protokoll
-Protokoll från föregående möte godkändes och lades till
handlingarna
§5 Ekonomi/medlemsinbetalningar
Helena;
-237 medlemmar
-Halvårsbokslut är inlämnat till revisorerna och styrelsen.
§6 Skrivelser
Emma;
- Inbjudan till årsmöte och verksamhetskonferens BTR 11/12
september har inkommit.
Emma och Mats deltar.

§7 Rapporter
Emma
-Rapport från ATF:s vaktinsats under stochampionatet. Flöt på bra
samt två incidenter inträffade (personer som försökte ta sig in)

Hans
Rapport från Travhästägarna årsmöte via teams 20210622
(utskickad till styrelsen via mail):
Frågor från styrelsen i ATF
Fråga 1 rörande resultaträkning 2020 §6
-Styrelse samt övriga möteskostnader var ca 75% av föregående års
kostnader. Då 75% av årets möten skett via teams borde då inte
kostnaden vara 25% ca 80 000 kr
Svar;
Mikael Melefors;
-Då det under året varit många fysiska möten med ST samt årsmötet
hölls fysiskt har kostnaderna kommit här.
Inlägg från Ruth Riekolla ; När det gäller möten på ST står förbundet
för reskostnaden
Fråga 2 rörande verksamhetsplanen 2021 §10
-Då TH budgeterar med ett medlemstapp under 2021 med minst 614
medlemmar borde det då inte finnas ett mål i verksamhetsplanen
angående hur vi skaffar nya medlemmar? Enligt §2 ändamålen i
stadgarna Att främja medlemsökningar i föreningarna.
Svar Mikael Melefors

-Den ingår i punkten mjuka värden samt styrelsen kommer att satsa
mer under 2021 att stötta de lokala föreningarna med
medlemsvärvning

Svar Claes Ljung
-Travhästägarna har tagit fram en folder för att värva nya
medlemmar, liksom även Jägersro.
Fråga 3 Rörande budget 2021 §11
-I bidraget på 700 000 kr från ST är det enda uttalade kriteriet för
detta att öka antalet medlemmar till travsporten(Källa Ulf Hörnberg
ST)
Svar Mikael Melefors
-Styrelsen arbetar för hästägarna genom att förhandla om mer
prispengar med ST samt rabattavtal mm som skall generera fler
medlemmar. Dessutom kommer mer kraft att läggas på att stötta de
lokala föreningarna med medlemsvärvning 2021.
Fråga Motion 1 angående stadgeändring §21
Efter förslag från ATF flyttades denna del av §21 fram före §19 då
den var ett underlag för att ta ett beslut angående inträdesansökan
från Åby.
-vad menas med travhästägarnas ”policy” som anges i motionen.
Svar Claes Ljung som skrivit densamma: Med policy menas i princip
stadgarna och då policyn kan ändras genom åren är denna skrivning
införd.

Fråga från ATF: Vi anser att denna motion strider mot stadgarna
enligt paragraf 2 ändamålen
-att i alla avseenden tillvarata hästägarföreningarnas och dess
medlemmars intressen
-att främja medlemsanslutning till föreningarna
Ändamålet är föreningens viktigaste paragraf och en juridisk
grundval.
Svar Mikael Melefors
-Styrelsen anser att motionen inte rör §2 utan hänvisar till §6 Att
skada travhästägarnas anseende och syfte.
Fråga från ATF
-Vad exakt är det som skadar TH:s anseende och syfte?
Svar Claes Ljung ; Nät arbetar för att basorganisationer skall
försvinna alt. deras inflytande minska och Nät rekommenderar
medlemmar att ansluta till travsällskapen och påverka den vägen.
När det gäller medlemsanslutning så menas det i §2 anslutning till de
lokala hästägarföreningarna.
-Motionen antogs vid årsmötet dock röstade ATF emot och
reserverade oss mot beslutet då vi anser att den strider mot §2
föreningens ändamål som är en juridisk grundval där varken årsmöte
eller styrelse har rätt att fatta beslut.
Frågan om Åbys ansökan om inträde i hästägarna
-ATF godkände ansökan men resten av årsmötets delegater röstade
nej, varvid ansökan avslogs. ATF reserverade sig mot beslutet på
grund av att vi anser det juridiskt felaktigt.

Frågor Motion inlämnad av Halmstad hästägarförening genom Claes
Ljung angående krav mot ST att avsluta de 350 ungdomslopp som
körs då de utgör ca 100 000 kr /lopp i förlust totalt ca 34 miljoner.
Fråga från ATF
Då motionen läses kan man få ett intryck av att TH är emot
ungdomslopp , men ungdomar är ju travets framtid.
Förslag att texten i motionen ändras så att den inte tolkas som ovan
.Här hakade Örebro, Örnsköldsvik med flera på och mötet gick på
Örebros förslag att avslå motionen samt gav styrelsen i uppdrag att
utreda frågan.
Övrigt
1.ATF kommer iår att få ett dubbelt så stort bidrag från AGRIA än
förra året då vi varit duktiga att sälja in deras försäkringar i regionen.
2.Motionen som försvann?
Ruth Riekola som gästade mötet hade lämnat in en motion till
Halmstad hästägarförening för att den skulle tas upp på TH:s
årsmöte.
Enligt Mikael Melefors avslogs den vid Halmstads årsmöte.
-----------------------------------------------------------------------------------------Gunnar,Ronny;
-Frågor och diskussioner har kommit in angående licenskrav för att
köra provlopp.
Hans tar tag i detta.

§8 Årshjul/aktiviteter
Emma:
-Bernie Noren inbjuden för att hålla ett föredrag om utvärdering av
unghästar.
-Kjell Hedvall skulle vilja anordna en nostalgikväll med inbjudna
gäster.
-Grillkväll med loppis samt invigning av värmestuga planeras
preliminärt till 18 sept i samband med provlopp.
Caroline tar hand om loppisen
Helena fixar grillning
Gunnar fixar annons
-Uppdatering av verksamhetsplan tas upp vid nästa styrelsemöte

§10 Val av vice ordförande
-Hans Walker valdes

§11 Val av vice sekreterare
-Mari Laang valdes

§12 Val av adjungerad till Travsällskapet
-Emma Möller valdes

§13 Val av ledamöter till bankommitten
-Mats Kjellen och Bo Larsson valdes

§14 Nya frågor
Gunnar;
-Städning av amatörlokal och värmstuga?
Emma kollar upp det
-Planera möte med travsällskapet?
Emma kollar
Inviging värmestuga?
Tas i samband med grillkväll/loppis i sept.
Helena;
-Önskar inköpa en kokplatta.?
Ja från styrelsen
Ronny;
-Rengörning av gästboxar, ej stängda dörrar och överfulla skottkärror
är fortsatt ett problem.
Skyltar på boxdörrar kommer att sättas upp
Hans;
-Dags att köpa en ny snabbdiskande maskin till amatörlokalen?
Ronny fixar med Elgiganten
§15 Nästa möte
Må 6 sept 18:30 amatörlokalen

§16 Avslutning
Emma tackade alla deltagare och avslutade mötet
----------------------------Ordf

-----------------------------Sekreterare

---------------------------------Justeras

