Oslo og Akershus Travforbund
Bankkonto 1275.50.07194
Org. nr 998 090 024
Postboks 194, Økern 0510 Oslo
Stiftet 1933

Møte (type/sted):
Møtedato:
Kopi
til:

Til stede: Navn:
X
X
X
X

Møtereferent:
Neste møte:
Sak nr:
1
2

Styremøte nr 8/2017
27.11.2017 kl 19.00 på Bjerke Travbane

Oddmund Wallevik
Oddvar Tuverud
Kristian Borud
Charlotte M. Tuverud

Kopi Til stede:
til:
X
X
X
X

Anne Ramstad
Mandag 15. januar kl 19.

Navn:
Tommy Ydersbond
Andrea L. Solheim
Anders L. Wolden
Lagsledere

Vedlegg:

Tekst
Referat fra møte nr 7.
Referatet ble godkjent.
Innkommet post.

a) Høring oppdretterpremier DNT.

Styret diskuterte saken og konkluderte med å foreslå å sette
prosenten for varmblods til 15 % og alder 2-6 år. Dette blir da
samme sats som for kaldblods.
Oddmund deltar på Landsrådsmøte 28/11, hvor
oppdretterpremier står på agendaen. Oddmund legger frem
OATs forslag.
b) Høring oppdretterpremier travavl.no

3

Foreningen hadde sendt ut en høringsuttalelse angående bl.a.
oppdretterpremier og tvungen sparing av startavgift.
Styret gjennomgikk brevet, men har ingen innspill.
Ungdomsgruppe.
Oddvar Tuverud har ikke kommet i gang med opprettelse av
Ungdomsgrupper.
Han er imidlertid i samtale med «Drop-out team» i Oslo og
Nittedal. Det handler om unge som har falt utenfor skolen, som
man forsøker å gi ulike tilbud for å komme seg i arbeid/ aktivitet.
Det kan være interessant med et samarbeid, som Oddvar arbeider
videre med.

Ansvar
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Årets Hest-galla 10.2.18.
Foreløpige arbeidsoppaver:
•
•
•
•
•
•
•
•

5

Oddmund bestiller premier som tidligere.
Forslag til servering med priser innhentes av ISS. Forslag om
Tapas-meny denne gangen.
Sponsorbrev utarbeides.
Bestiller ikke band denne gangen. Spiller musikk over anlegget.
André Ringelien som konferansier.
Sponsor av blomster ordnes.
Tilbud om overnatting på Thon Hotel Linne ordnes.
Benytter ikke Vipps.

Eventuelt.
Oddmund informerte om arbeidet i Valgkomitéen for DNT, som
han er medlem av. Lag og forbund vil få tilsendt en oversikt over
komitéer og hvem som er på valg, hvor det er ønskelig med
innspill på delegater. Det skal også velges en Påtalenemnd, som er
ny.

Oddmund
Anne
Anne

Anne
Anne

