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Styremøte nr 2/2018
15.2.2018 kl 19.00 på Bjerke Travbane

Oddmund Wallevik
Oddvar Tuverud
Kristian Borud
Charlotte M. Tuverud

Anne Ramstad
26.03.18 kl 19.

Kopi Til stede:
til:
X
X
X
X

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

Vedlegg:

Tekst
Referat fra møte nr 1.
Referatet ble godkjent.
Sponsor til ponniløpene på Bjerke – informasjon.
Arild Engebretsen, Bjerke Travbane AS, var til stede og
informerte om at det er inngått en samarbeidsavtale med Trav og
Galopp-Nytt som sponsor av ponniløpene på Bjerke i 2018. TGN
står for premier til de 3 første, seiersdekken og bilde fra
seremonien til vinneren. Det er naturlig at OAT stiller med
premier til de øvrige deltakerne, f.eks. gavekort som BT kan
bestille, f.eks. gavekort à kr 100 på ordinære løpsdager, men øke
til kr 200 i OGP- og Klasseløpshelgen.
TGN har fortrinnsrett til å vise ponniløpene på www.tgn.no
Vedtak:
OAT er meget positive til dette. Ønsker at BT bestiller gavekort á
kr 100 og kr 200 i storløpshelgene, som brukes til breddepremieringene.

3

Det er ønskelig at det trykkes «Oslo og Akershus Travforbund» på
den ene siden av seiersdekkenet.
Prøve Nordisk mesterskap i kjøring.
Fra 3. til 8. juli skal det arrangeres prøvemesterskap i kjøring på
Bjerke.

Ansvar

Det er foreslått at man f.eks. har en vognparade med de ulike
vognene som er benyttet i travsporten. Det var ønskelig med en
kontaktperson fra travlagene som kan bidra til arrangementet.
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Det ble uttrykt at man behøver litt mer informasjon rundt
arrangementet, før man kan involvere noen. Oddvar tar kontakt
med Harald Farbrot, som antagelig vet mer rundt arrangementet,
før man tar en beslutning.
Kontaktperson hos Bjerke Travbane er André Ringelien.
Protokoll fra møte nr 1/ 2018.
Protokollen ble godkjent.
Innkommet post.

Oddvar

a) Informasjon.
Antall representanter fra OAT til DNTs generalforsamling er
utregnet til 7, som velges på OATs generalforsamling.
b) Asker og Bærum Travklubb og Lier Travlag har ønske om å slå
seg sammen til ett travlag. Det er imidlertid en lang prosess,
som fortsetter.
c) Brev fra DNT om at administrasjons- og driftstilskuddet til
forbundene er uendret, med kr 70 000.
d) Brev om tilskuddsordninger for ponniaktiviteter 2018 ble
utdelt. Driftstilskuddet er uendret på kr 20 000.
e) DNT har sendt ut et brev angående valg til styrene i
Driftsselskapene. OAT innstiller på en representant og
varamedlem til styret i Bjerke Travbane AS. Denne ordningen
forblir uendret for OAT sin del.
f) DNT har sendt et brev angående etablering av ny travskole. Det
er avsatt midler til etablering. Dette er uaktuelt for OAT.
g) Vi har mottatt en søknad fra Norsk Travamatørforening om å
støtte med kr 5 000 til «Per Arne Enholms minne». Styret
vedtok å avslå søknaden.
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Årsberetning og regnskap 2017.
Årsberetning og regnskap 2017 ble signert.
Generalforsamling i OAT.
•

Avholdes fredag 2. mars kl 19 i peisestua på Bjerke. Styret
møter kl 18 og setter opp bord og stoler.
ISS stiller med kokk som fikser mat til oss ca kl 20.30. Meny er
fastsatt.

Eventuelt.
Årets Hest-galla – evaluering.
•
•
•
•
•
•

Ønskelig at det ser mere innbydende ut å komme hit. Rengjøre
trappa og mer fres over faklene (var litt svake).
ISS skjenket ikke velkomstdrikke da gjestene kom. De skulle
vente til kl 19. Gjestene må få velkomstdrikke når de kommer!
Det ble fort tomt for mat og brød måtte de på kjøkkenet for å
steke mer av. Dette er unødvendig og må skjerpes.
Man kan vurdere å servere en 3-retters meny i stedet.
Bedre logistikk ved baren i forhold til køer som sperret for
inngangene.
Tekniske utfordringer ved presentasjonene via projektorene, så
Anne var skikkelig frustrert. Fungerte på et vis allikevel.

Alle

•

Det må legges inn en pause til under utdelingen av prisene. Nå
kjørte man litt for fort unna. Om vi velger 3-retters meny neste
gang, så blir det mer naturlige pauser.

