Bodentravet
Basmöte
Minnesanteckningar från Basmöte 2016-11-24
Närvarande:
Sekr:
Sleipner:
Vitsand:
NTHF:
NPTS:
Damklubben:
BTR:

David Zimmer
Anna Lindmark
Ulf Strömbäck
Olle Svensson
Minna Tallgren Ellen Nyström
Anna-Karin
Ola Johansson

1. Mötets öppnande
David hälsar välkommen och förklarade mötet för öppnat
2. Tävlingsprogram 2017
Översikt tävlingsdagar Norrtrav (Boden Skellefteå) delades ut.Vi har förlorat en
tävlingsdag 2017 men kan i gengäld dela flertal lopp vid överanmälan vilka bekostas
av ST.Nackdelen är förlorade sponsorintäkter från förlorade dagen. Lobbyverksamhet
pågår för att i framtid återfå fler tävlingsdagar, de många finska ekipegen som gäster
ingår ej i beräkningsgrunden för tävlingsbara hästar vid banan. Vidare stänger/
vintervila tidigare på hösten i Finland vilket ökar startfrekvensen av finska ekipage
3. Information från föreningarna
Travet:
Restaurangen har en fasadskada
Tjejkvällen gav ca 200 gäster-lyckat men kunde varit fler..
Travskolan har en ny storhäst i utbildningsstallet
7 licenstagare vid provloppen – bättre än på länge –glädjande
Ny Marknadschef; Tony Stjärnström från 2017-01-01
V86,V75 m.m har tagit tid i anspråk, nu focus på ett nytt stall,
L och H stallet rivning?
NPTS:
En lyckad säsong där hamburgerförsäljningen, mycket tack vare
”Swisch” slagit nya rekord! En extra tävlingsdag blev succe med
många startande ekipage och inte minst många långväga gäster från Östersund
och Bergsåker. Idag ca 20-talet aktiva ponnykuskar.
Sleipner:
I stort ett bra år, minskat intresse för unghästutställning.
Tillsammans med Skellefteå på Vitsand 2017 är en framtida tanke.
Vitsand:
2-åringsserie på nedgång. 2017 ronderande; Skellefteå, Piteå, Boden väntas
ge ökat deltagande.
NTHF:
Minskat medlemstal: Focus 2017 återrekrytering av medlemmar!
Damklubben: Medlemstapp. Lyckad Montéserie..fortsättning 2017
BTR:
Begreppet Storbana ev borta 2020.Btr kan ev träna annans häst-2020?
BTR-medlemsrabatt hos Granngården?
4. Övriga Frågor
Inbjöds till visning av nya Hästshopen och träff med föreståndaren Mattias Blomqvist.
Hästägarfik, möjlighet alla tävlingsdagar utom V86,V75 på Gustavs Loge –ärendet
lever!
Påminnelse om höstmötet 14 december!
5. Nästa möte
David återkommer.

