Styrelsemöte nr 4 2018
Axevalla Ponnytravklubb
Plats: Klubblokalen, Axevalla.
Datum: 2018-09-12, kl. 18.30.
Närvarande: Cecilia Lokby, Kicki Elfgren, Tomas Sundbom, Kristina
Lindahl, Fredrik Handfast och Frida Larsson.
Ej närvarande: Jörgen Andersson, Annette Lindström och Catharina
Samuelsson.
1.
Tomas hälsar alla välkomna och förklarar mötet öppnat.
2.
Tävlingsdagar 2018
Heldagar: 20/5 och 14/10 – Diamond league
3/6 – Ponnyprinsessan Kat A + Ponnykampen kat B
20/7 – Ponnychampionatet kat A, sponsor Jula.
22/7 - Ponnychampionatet kat B, sponsor Axevalla hästklinik.
8/9 – Kat B
30/10 – Kat A
Inför heldagen den 14/10 beslutades det att hitta sponsorer till
specialar’n loppen. Presentkort till kat A loppet och pokaler till både A
& B ska beställas, eftersom ST enbart sponsrar med det i Diamond
League loppen.
Beslut togs om att försöka hitta sponsorer även till de andra 12 loppen,
utöver ST som sponsor. Sponsorerna behöver vara klara senast 25/9!
Beslut om att alla hjälps åt att hitta sponsorer togs.
3.
Beslut togs om att föräldrar, och övrigt inblandade, i aktiviteter ska
betala för mat/fika.
Beslut togs om att vi kommer fortsätta servera fika/lättare förtäring
till insprängda lopp. Dock kommer inte dricka serveras, istället serveras
saft.

4.
Fredrik Handfast har kollat närmare på sidan TP Victory, han visade
även förslag på hur klubbkläderna kan komma att se ut. Beslut togs om
att vi via denna sida kommer designa klubbkläderna.
Genom TP Victory kan medlemmarna beställa kläder med klubbens
logga på, via ett inlogg. Medlemmen får själv stå för kostnaderna.
Logga och färg är förbestämt, förslag svart med röd logga. Förslag på
vilka typer av klubbkläder det ska gå att beställa ges till Fredrik
Handfast, ca 8-10 varianter.
Förslag på att kolla med sponsor, förslag på Jula, om de vill sponsra oss
så att priset kan gå ner lite. Sponsorn får då sin logga på
klubbkläderna. Förslaget går vidare.
5.
Tomas Sundbom informerade om kommande planer på travbanan.
Informationen tas upp igen på nästa möte.
6.
Beslut togs att klubbmästerskapet kommer arrangeras den 10
November. Frågan om mat går över till nästa möte.
Beslut togs om att följande propositioner:
KAT A – Specialar’n efter långsammaste ponny, 1140.
KAT B – Specialar’n efter långsammaste ponny, 1640.
Gubb och Gummlopp – Specialar’n efter långsammaste ponny, 1140.
7.
Frågor om nästa heldag togs upp.
Ett beslut togs om att priset på kyckling + ris höjs till 80 kr.
Endast Swish eller kontant betalning vid försäljning av mat och fika
under heldagen.
Beslut togs om att Cecilia Lokby får fria händer till att köpa nya
köksredskap.
Information om Diamond League och förberedelser inför läggs ut på
Axponny.se och Facebook.
Den 13/10 mockas alla boxar till heldagen, att detta gäller alla
medlemmar skall förtydligas, alt. Hjälpa till under heldagen. Alla som
hjälper till får en matbiljett att nyttja under heldagen.

En lista gjordes med uppgifter inför/under heldagen. Personer ur
styrelsen har fått olika uppgifter att sköta.
All kontakt, boxlistor osv.: Tomas Sundbom.
Mockningsansvariga: Fredrik Handfast och Kristina Lindahl.
Mat ansvariga: Cecilia Lokby och Jörgen Andersson.
Städansvariga: Catharina Samuelsson och Anette Lindström.
Prisutdelning: Kicki Elfgren.
Listan menar inte att styrelsen utför allt arbete, de ansvariga
personerna har i huvuduppgift att fixa folk till de olika områdena.
Listan är beslutad av närvarande styrelsemedlemmar.
8.
Beslut togs om att protokollen skall läggas ut på Axponny.se efter
granskning av styrelsen.
9.
Nästa möte planeras att vara i slutet av Oktober.
Justerare: Kristina Lindahl

