Styrelsemöte nr 1 2019
Axevalla Ponnytravklubb
Plats: Klubblokalen, Axevalla.
Datum: 2019-01-03, kl. 18.30.
Närvarande: Kicki Elfgren, Tomas Sundbom, Kristina Lindahl, Fredrik Handfast,
Cecilia Lokby, Annette Lindström och Frida Larsson.
Ej närvarande: Jörgen Andersson och Catharina Samuelsson.
1.
Tomas hälsar alla välkomna och förklarar mötet öppnat.
2.
ST Svarade Nej för tre heldagar under 2019.
Beslut togs om Heldagar 2019: 30 Maj och 13 Okt.
Beslut togs om Insprängda lopp 2019: 14 April (B), 2 Juni (A), 12 Juli (Jubileum
A+B), 19 Juli (A) och 21 Juli (B).
Beslut togs om kval 2019: 14 April (A+B) och 23 Maj (A+B)
Flera presentkort har blivit över från heldagar, Tomas kommer att prata med
VD om vart framtida presentkort ska köpas ifrån.
Ett beslut togs om att presentkorten från Ladugårdsinrede ska gå till KM (kat
A+B) i vår och en del av presentkorten från Börjes ska gå till lotteriet på
årsmötet.
Förslag på alternativ kost till heldagar togs upp, frågan tas upp igen närmare
säsongen.
3.
Fredrik har varit i kontakt med TP Victory och lagt fram förslag på hur
klubbkläderna kan komma att se ut. Genom ett inlogg kan klubbens
medlemmar själva skicka efter de klubbkläder dem vill ha. Axevalla Wästgöta
finans är med och sponsrar klubbkläderna. Ett beslut togs om att APTK betalar
30% av varje klubbmedlems order, så långt sponsorpengarna räcker.
Information om detta kommer att tas upp på årsmötet.

4.
Tomas Sundbom informerade om att förändringar kommer ske på Axevallas
anläggning. Två representanter från Axevalla kommer att bjudas in till årsmötet
för att informera klubbens medlemmar.
5.
Beslut togs om att klubbmästerskapet 2019 kommer att köras 22 April.
6.
Beslut togs om att årsmöte och ponnygala kommer att vara den 9/2-19 på
Lindärva gårdspub.
Förslag på priser till ponnygalan togs upp.
Ett beslut togs om att ett lotteri kommer att hållas med 10 lottringar, där
lotterna kostar 5kr/st.
Förslag på Quiz till årsmötet ska kollas upp.
Anmälan till Årsmötet sker till Kicki.
7.
Tomas Sundbom, Herman Sundbom, Fredrik Handfast och Malte Handfast
representerade Axevalla på Repskapsmötet. Där togs bland annat information
upp om bidrag till aktiviteter, samarbeten med travskolor och provlopp i
samband med amatörernas.
8.
Vad klubbmedlemmarna har för rättigheter och skyldigheter som medlem
kommer tas upp på årsmötet.
förslag på stödmedlemskap tas upp på årsmötet, förslag på avgift 150 kr.
Förslag på plastkort som medlemskort togs upp, Tomas kollar med Axevalla.
9.
Förslag på att sätta upp en skylt med sponsorer togs upp, Tomas ska kolla
närmare på detta med Axevallas VD.
10.
I kommande möten kommer en verksamhetsplan för 2019 tas upp.
Följande beslut togs:
Provloppsdagar våren 2019:
Lördag: 23/3 och 6/4
Söndag: 31/3

11.
Förslag på att anordna en aktivitet för alla som hjälpt till under säsongen togs
upp.
Förslag på datum för att besöka Robert Bergh, eventuellt i samarbete med
Travskolan, den 13/4.
12.
Jubileumslopp kommer att köras 12/7 i samband med uttagningarna till
StoChampionatet.
Förslag på gratis inträde för startande kuskar till sommarland kommer att tas
upp med Axevalla.
Beslut togs om att sponsorer betalar 4000kr för att sponsra loppen.
Cissi kollar med Wästgöta finans.
13.
Nästa möte 9/2-19, Årsmöte.

