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Till:
Sällskapsmedlemmar,
styrelse, anställda, samt
ordf i intresseföreningar

Hej alla!
Här kommer uppdatering av dagsläget efter vårt senaste styrelsemöte i torsdags:
-

Bollnästravets bokslut för 2016 slutade på ett marginellt underskott på ca 65 tkr, vilket
får anses som mycket bra med tanke på alla investeringar, och med den ofördelaktiga
situationen med tilldelat grundbelopp.

-

Arbetet inför banomläggningen fortgår. Vi har support från Halmstad och ST:s
anläggningschef, samt Arne Eriksson som är en van projektledare. I fredags gjordes
mätningar och provborrningar som ska vara utgångspunkten för omfattningen av
själva omläggningen. I samband med omläggningen tittar man på ny infart till banan,
möjligen på andra sidan stallfiket intill stall 12, vilket skulle ge bättre sikt och mindre
risker utifrån traktorer mm. Peter Eriksson är styrelsens kontakt i arbetet. Information
om banans tillgänglighet påverkas någon dag, läggs ut av Karin Edvinsson på
hemsidan och sociala medier.

-

Intresset för personalrekryteringen till Bollnästravet har varit stort. Ett 20-tal
ansökningar har kommit in, både kvinnor och män med olika kompetenser och
erfarenheter. Styrelsen har för det fortsatta arbetet tillsatt en arbetsgrupp som närmast
ska gå igenom alla handlingar mer ingående, och planera för intervjuer med de som
blir aktuella.
En förändring i personalstyrkan är att Mats Söderberg slutat hos oss. För att tydliggöra
uppdrag och ansvar, har styrelsen preciserat tjänsterna så här:
- travbanechef: Elisabeth Johansson
- marknadsansvarig: Ulf Wahlgren
- anläggningsansvarig: Lars Jonsson
- propositioner/prisbudget: Kaj Närhinen

-

Arbetet med Bollnästravets hemsida håller på att slutföras. Den får ett delvis nytt
utseende när den skiljs av från Trav Gävleborg. Allt beräknas vara klart inom ett par
veckor.

-

Styrelsen har tagit beslut om nya investeringar i gamla stallar. Det handlar om hel
invändig renovering av stall 11 och 12. Dessutom ska i provtagningsstallet ges plats
för ett mindre utrymme för ”lab-ändamål”. Slutligen får också personalutrymmet i
Utbildningsstallet en uppsnyggning med bl a nytt trinettkök. Total kostnad ca 750 tkr.
Arbetet kommer att göras samtidigt som banomläggningen då det genom
tävlingsuppehållet inte kommer att inverka på tillgången till gästboxar.

-

Smått och gott:
V75-förberedelserna är i full gång och allt mtrl till programmet klart 3/3.
Restaurangen i det närmaste fullbokad. Kuskar bjuds på förtäring i Klubbstugan, och
skötare serveras hamburgare och dricka i utbildningslokalen. Börje Andersson blir
sammanhållande länk i vinnarcirkeln.
Otroligt många positiva reaktioner har kommit på caféhörnan i publikhallen, vilket
är väldigt roligt.
Resan till Paris som vi ordnar 4 – 7 maj, har lockat ett gäng på 16 deltagare. Anders
Lindqvist blir vår man på plats!!
TV-satsningen med stjärnkuskar har hos oss gett 6 nya kursdeltagare som gått
grundomgången. Så roligt att alla 6 dessutom valt att gå fortsättningskurs, där
ytterligare en person kommit till! På barn-och ungdomssidan har vi runt 8 st som
kommer att gå ponnylicenskurs – fantastiskt kul med tanke på det lyckosamma 2016
för våra ponnykuskar!
Tipsa gärna fler att meddela sin mailadress till maj-britt.karlsson@helsingenet.com för
att ta del av infobreven!

Ha det bra – vi ses närmast på V75!
Bollnästravets styrelse

