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Närvarande: Björn, Anki, Rein, Marti och Mimmi 

§1 Till mötessekreterare valdes Martin persson 

§2 Ekonomi: 

Uthyrning av boxar på travtävlingsdagar har minskat oroväckande i stall 6. 

Elförbrukningen ökat markant, troligen beror det på elementen i 

träningsrummet ( Plastic Wonder). 

SATF pratat med  SFK om detta.  

SATF tar kontakt med Kent ( travet) om varför vi har mindre uthyrning i stall 6 

på tävlingsdagar. 

Finns någon förklaring? 

§3 Spånförrådet skall byggas om för att få in mer spån utan att behöva lastas 

om. 

Kostnad 16500 + moms. 

Mötet beslutade godkänna pengar till ombygnad. 

§4 Att bygga om träningslokalen så att den byggs på loftet i stall 6 skulle kosta 

500 000;- Kontakt tas med SFK om detta 

§5 Protokoll från 170502 fört efter mailkonversation. 

Mötet beslutade att godkänna detta. 

 Mötet beslutade att gå ut med frågan om boxgaller i stall 6 skall vara öppna – 

stängda på tävlingsdagar 

§6 Rein berättade lite från sportkommiteèn. Möte ska antagligen bli av i 

Augusti. Enda frågan som diskuterades var Magic Million ( lopp ) 

§7 Björn har varit på 2 möten med SFK. Möteena har i stort bara handlat om 

Derbyt 2017 och Magic Million. 

§8 Det upplevs att banorna stänger vissa dagar med för kort varsel.  

Tränarna måste få information mycket tidigare. Planerigen för stängda banor 

inte bra. 

Rein pratar med Bo Gillborg i egenskap av banombud för amatörerna. 

§9 Mimmi tar fram förslag på ny logga till styrelsen 



§ 10 Björn pratar med Jaana om att ponnygaloppen för närvarande får utnyttja 

stall 6 måndag kvällar. 

§ 11 Jaana skriver ett utskick till alla amatörtränare som inte är medlemmar om 

vår verksamhet. Om bl. a förmåner och vilken hjälp de kan få av styrelsen. 

mimmi och Nathalie Johnsson gör ett utskick på FB 

§ 12 Mimmi undrade om startboxträningen kan vara på någon annan dag en 

som nu alltid på måndagkvällar. 

 

Vid Protokollet 

 

 

 

Martin Persson 

 


