Styrelsemöte nr 3 2019
Axevalla Ponnytravklubb
Plats: Klubblokalen, Axevalla.
Datum: 2019-04-09, kl. 18.00
Närvarande: Kicki Elfgren, Tomas Sundbom, Kristina Lindahl, Fredrik Handfast,
Cecilia Lokby, Annette Lindström, Frida Larsson, Jörgen Andersson.
Ej närvarande: Catharina Samuelsson, Frida Björkman, Niclas Berger.
1.
Tomas hälsar alla välkomna och förklarar mötet öppnat.
2.
Heldagar 2019: 30 Maj och 13 Okt.
Insprängda lopp 2019: 14 April (B), 2 Juni (A), 12 Juli (Jubileum A+B), 19 Juli (A)
och 21 Juli (B).
kval 2019: 14 April (A+B) och 23 Maj (A+B)
3.
Klubbkläderna från TP Victory finns nu att beställa, info om hur finns på
hemsidan.
4.
Klubbmästerskapet 2019 kommer att köras 22 April.
Kat A kl 13.00, Kat B 13.20 och Gubb&Gummlopp kl 14.20.
Proppen kommer vara öppen och anpassas efter anmälda hästar.
Frida och Jörgen kollar på hur proppen ska utformas efter anmälan.
Det bjuds på fika efteråt, föräldrar och andra anhöriga betalar för fikat.
Beslut togs om att fika kostar 20 kr.
Överblivna presentkort från Ladugårdsinrede kommer att gå till Kat A + B
loppet.
Tomas kollar med vaktmästare om vi får vara på banan.
5.
Den 16-17 mars anordnade SPTF förbundsstämma och gala. Tomas

representerade Axevalla och berättade bland annat om Axevallas Framtidsdag
som kommer att hållas 30 April.
6.
Fredrik och Niclas har kollat över vad klubbmedlemmarna har för rättigheter
och skyldigheter som medlem, detta godkändes av styrelsen.
7.
Beslut om att sätta upp sponsorskylt togs, den kommer att sitta vid 2140starten.
Förslag på att alla som sponsrar klubben på något vis ska få sitt namn på
skylten.
Jörgen har kollat på förslag på utformning av skylt, frågan tas upp igen nästa
möte.
8.
I kommande möte kommer en verksamhetsplan för 2019 tas upp.
9.
Beslut togs om att besöka Robert Bergh, den 13/4. Sista anmälan 15/4. Samling
på travskolan kl 11 och ankomst hos Robert kl 13. Klubben bjuder på fika.
10.
Jubileumslopp kommer att köras 12/7 i samband med uttagningarna till
StoChampionatet.
Förslag på gratis inträde för startande kuskar till sommarland, Niclas kollar
närmare på detta.
Beslut togs om att sponsorer betalar 4000 kr för att sponsra loppen.
Cissi kollar med Wästgöta finans.
Axevalla ville även sponsra ponnyloppen, tas upp igen nästa möte.
11.
Förslag på att få hit någon tidning under någon heldag eller KM togs upp,
alternativt skicka in till tidningen. Förslag på Hallmedia eller travronden.
12.
Niclas och Fredrik kommer att göra ett utkast på ansvarområden som bland
annat gäller aktiviteter, förberedelse av heldagar m.m. Godkändes av styrelsen.
Vem som tar ansvar för respektive områden tas upp på nästa möte.

13.
En ny spellista till våra tävlingsdagar kommer att göras där klubbens
medlemmar kan skicka in förslag på låtar att spela. Infon ska läggas ut igen.
Förslag på att klubbens kuskar får egenvald segerdefileringslåt togs upp,
intresset kommer kollas bland kuskarna.
Beslut togs på att förlänga tiden mellan loppen till 25 min och ta bort pauserna
under heldagarna.
14.
Beslut togs om att Fredrik och Kristina håller i prisutdelningen på Axevalla 14
april.
15.
Distanspinnar och sponsorer kommer att kollas upp till Axevallas heldag.
16.
Nästa möte 22/5-19 kl 18.00.

