Infobrev nr. 2

2017-01-15

Till:
Sällskapets medlemmar, styrelse,
anställda, funktionärer, A-tränare
samt ordförande i intresseföreningar

Hej alla!
Efter styrelsemötet i torsdags kommer här lite information om vad som är aktuellt.
-

Uppfräschningen av publikhallen som vi informerade om i förra brevet är på gång och
ska vara klart till tävlingsdagen 31/1. Mycket av träarbetet är klart, där den
huvudsakliga skillnaden är att golvet är upphöjt så nivåskillnaden kommer bort.
Återstår arbete med el, akustik och målning. Infohörnan blir kvar men blir nu
serveringsdisk. Inköp av 3st 55’ Tv är på gång – sen är det klart!

-

Arbetet inför banomläggningen fortgår. Vi går vidare med redan upparbetade
kontakter i Halmstad, ST och offerthantering följer inom kort.

-

För att förbättra till-och frånfarten för de som använder motionsslingan pågår ett
arbete omkring en 500 m lång förbindelse från stallbacken till slingan. Syftet är att
undvika möten. Påfarten ska bli vid norra ändan av rakbanan och för att bygga själva
vägen kommer massor från banomläggningen att användas. I dagsläget pågår
diskussioner med berörda markägare.

-

22/1 är banans hästägare som äger s.k. elithästar, d.v.s. de som under 2016 tjänat
mer än 50tkr särskilt inbjudna till en kväll på restaurangen. Avsikten är att ge lite
extra uppmärksamhet till just hästägare.

-

Arbetet med att skapa en slagkraftig organisation för Bollnästravet pågår. Styrelsen
fokuserar på nytänkande omkring olika roller. En platsannons på bred bas kan
komma redan vecka 3.

-

Gemensamma hästägarkort för Bs, H och Gävle är tanken även i fortsättningen.
Väntar på svar från övriga banor i Trav Gävleborg.

-

Bollnästravets hemsida ses över. I första hand gäller ”en utbrytning” av den som idag
ligger under Trav Gävleborg, för att få den fristående. Samtidigt måste vi tänka mer
långsiktigt om sidans utformning utifrån behov, tillgänglighet och övriga media
möjligheter.

-

Elisabeth informerade om ett CRM-verktyg som ST tagit fram. Där är det möjligt att
samla telefon, mailadresser mm för ”alla” som är knutna till banan. Det kommer att
underlätta administrationen vad gäller bl. a utskick, statistik mm.

-

En ny spelform (Grand Slam 75) kommer att införas på söndagar med start i
Östersund den 5 mars.

-

Information ska man som bekant vara angelägen att ge och samtidigt att söka själv.
Ambitionen från oss i styrelsen är ju att efterstyrelsemötena kortfattat delge det
senaste omkring aktuella frågeställningar. I förra brevet ombads alla som i
fortsättningen vill ha informationsbrevet, lämna sin e-mailadress. Vi fick 5 svar. Vår
tanke är fortfarande att skicka ut infobrev så brett som möjligt men vill givetvis också
ha in åsikter, tips och frågor från er alla, d v s få till en bra dialog. Det tar vi ansvar för
tillsammans!!
För att ta del av kommande info – vänligen meddela din e-postadress till:
maj-britt.karlsson@helsingenet.com
God fortsättning på ett nytt år med alla möjligheter!
Bollnästravets styrelse

