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

Oddvar Tuverud
Kristian Borud
Charlotte Tuverud
Tommy Ydersbond

Møtereferent:
Neste møte:
Sak nr:
1
2

3

Anne Ramstad
27.8.18 kl 18.

•

Navn:
Ane E. Winger
Silje Bendiksen
Andrea L. Solheim
Lagsledere

Vedlegg:

Ansvar

Brev fra DNT om at vi er tildelt et etablering- og driftstilskudd
2018 til prosjekt ungdomstrav, pålydende kr 10 000.

Prosjekt ungdomstrav.
•

•

5

Kopi Til stede:
til:
X
X
X
X

Tekst
Referat fra møte nr 3.
Referatet ble godkjent.
Innkommet post.

•

4

Styremøte nr 4/2018
18.6.2018 kl 18.00 på Bjerke Travbane

Styreleder har deltatt på ledersamlinger. Det ønskes et
prosjektregnskap over midlene vi har mottatt i år, fremlagt
innen utgangen av februar 19. For å søke om driftsmidler neste
år må vi lage en handlingsplan for midlene vi skal søke om.
Det planlegges en samling på Norsk Hestesenter, Starum, i
oktober. Det skal være deltakere fra riding, galopp og trav.
Antall ungdommer for OAT sin del er 3 pers. Totalt maksimalt
80 personer (alle travforbund får 3 plasser).
Tommy sjekker om Haakon, Silje og Synne har lyst til å delta,
(med bakgrunn av at de var de eneste som svarte og møtte på
OAT sin første ungdomssamling), og hvorvidt en av de kan påta
seg vervet som ungdomsleder.

Høstkonferanse.
•

Sjekker med Hedmark/Oppland hvorvidt vi skal ha konferanse
sammen også i år. Det er deres tur til å arrangere. Avventer
tilbakemelding.

Eventuelt.
«Prøve nordisk mesterskap i kjøring».
Skal arrangeres på Bjerke 3. – 8. juli 2018. OAT har blitt forespurt
om følgende:

Tommy

•
•
•

Ordne ponnier til ponniløp torsdag 5/7 og lørdag 7/7.
Ordne parade med utviklingen av sulkyer og andre typer vogner
som er blitt brukt/brukes i travet. Trenger også hester og
kjørere.
Ordne en Shetlandsponni til å komme kjørende med pokalene
til premieutdelingen søndag kl 15.

Oddvar, Charlotte og Kristian tar hånd om denne forespørselen.

Oddvar/
Charlotte/
Kristian

