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Styremøte nr 1/2019
8.1.2019 kl 18.00 på Bjerke Travbane

Oddvar Tuverud
Kristian Borud
Charlotte Tuverud
Tommy Ydersbond

Kopi Til stede:
til:
X
X
X
X

Anne Ramstad
8.1.19 kl 18.

Navn:
Ane E. Winger
Silje Bendiksen
Andrea L. Solheim
Robert Våler (sak 3)

Vedlegg:

Tekst
Referat fra møte styremøte 27.11.18.
Referatet ble tatt til orientering.
Innkommet post.
Medlemsregister.
Det er kommet mail fra DNT med foreløpig informasjon om nytt
medlemsregister. Dette medfører at travlagene ikke lenger kan
benytte regnskapssystemet via medlemsregisteret. Informasjonen
er videresendt travlagene. Mer informasjon kommer.
SMS-bruk.
Det er kommet en oversikt over sms-bruk i 2018. OAT vedtok å
dekke utgiftene på kr 4 831,80 som er totalbeløpet for alle
travlagene og forbundet.
Oslo Travklubb.
OTK har videresendt et innspill fra Arne W. Holm, som gjelder
forslag til saker på årsmøte i OTK. Det er ett forslag som gjelder
inseminering av hopper og ett forslag om salg av hestespill via
Norsk Tipping’s terminaler.
Vedtak:
OAT støtter forslaget, men mener denne setningen bør fjernes:
«Det er lettere å inseminere ei hoppe enn ei ku. Kua blir alltid
inseminert på fjøset hvor den står».

Ansvar

Når det gjelder forslaget om salg av hestespill via NTs terminaler,
så er det en sak som Norsk Rikstoto må se på i sammenheng med
konsesjonen for spill på hest.
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OAT sender brev til Oslo Travklubb om ovennevnte innspill og at
dette må tas opp på OTKs årsmøte og avklare videre prosess.
DU-midler.
Anleggskontakt, Robert Våler, var til stede under dette punktet.
Mottatt 2 søkere, Blaker Travselskap og Nes Travselskap.
OAT innstiller på følgende fordeling av midlene:
Blaker søker om kr 300 000 og Nes om kr 22 000.
OAT innstiller på følgende tilskudd:
•
•

Blaker Travselskap kr 100 000 til utbedring av luftegårder
Nes Travselskap kr 22 000 til lysanlegg

Når det gjelder søknad fra Blaker på kjøp av grunn og bygging av
stall/ gjestestaller mener OAT behovet må dokumenteres først.
Blaker I.L. skal flytte fra Bruvollen og OAT lurer på hva slags
innvirkning det vil få for?
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Styreleder sa at Gjensidige-stiftelsen er et sted man kan søke om
midler.
Årets hest-galla.
Premier.
Det var innhentet tilbud på premier hos Magnor Glassverk. Etter
en gjennomgang ble det enighet om å bestille samme premier som
i 2018, og heller vurdere noe nytt for neste år.
Anne bestiller premier og bilder.

Anne

Norsk Trav AS har sagt seg villige til å foreta nomineringen.
Ungdommene i forbundet inviteres til eget «Ungdomsbord».
Forslag om at invitasjoner går gjennom Ungdomsgruppen.
Ungdommene får rabatt.
Det fremkom forslag om å ha loddsalg av f.eks. en
sulky/langvogn. Oddvar sjekker videre.

Oddvar

Meny.
Det forelå menyforslag og man vedtok å bestille 3-retters meny
med servering ved bordene.
OAT får tilskudd fra Bjerke Travbane AS til hestegallaen, mot at
medlemmene stiller på dugnad før OGP. I år ble datoen fastsatt til
mandag 27. mai pga Kr. Himmelfartsdag den «vanlige»

Lagsledere

torsdagen. Om ikke deltakertallet øker, vil BT ikke lenger sponse
gallaen. OAT håper alle travlag oppfordrer medlemmene til å
delta noen timer på dugnad.
Travlagene oppfordres til å skaffe sponsorer til hestegallaen.
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Anne utarbeider en arbeidsplan for gallaen som sendes styret.
Årshjul 2019.
Årshjulet ble gjennomgått. Endringer kan bli gjort i løpet av året.
Eventuelt.
Forslag til avlsplan kaldblod.
Asker og Bærum travklubb har sendt innspill til avlsplanen for
kaldblod, som blir sendt til DNT.
Oppsummering fra ungdomsgruppen.
Vi har mottatt en oppsummering fra første møte i
ungdomsgruppen. I tillegg til det som fremkom, ble det
kommentert at de også kan forsøke å skaffe penger via sponsorer i
nærmiljøene.

Lagsledere

Anne

