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Møte (type/sted): Styremøte nr 11/2015 

Møtedato: 30.11.2015 kl 18.00 på Bjerke. 

 

Kopi 

til: 

Til stede: Navn: Kopi 

til: 

Til stede: Navn: 

 X Svein Morten Buer  X Andrea L. Solheim 

 X Jan-Fredrik Møller X  Silje Solhaug 

 X Thor Richard Hansen    

X  Rune Arild Hansen    

 

Møtereferent: Anne Ramstad Vedlegg: 

Neste møte:   

 

Sak nr: Tekst Ansvar 

1 Protokoll fra møte nr 10. 

Protokoll nr 10 ble godkjent. 
 

2 Innkommet post. 

 

Dyrevernnemnd på Romerike. 

Fra Mattilsynet er det kommet brev hvor man kan komme med 

forslag til deltagere i nemnda, med frist 1.12.15. Styret tok brevet 

til orientering. 

 

Valgkomitéer. 

Det var kommet forslag om å samle forbundets og lagenes 

valgkomitéer til et seminar. OAT mener innspillet er godt, men 

kommer for sent i forhold til årets arbeid. Forbundet tar innspillet 

med seg og planlegger å gjennomføre et slikt seminar neste år. 

Leder for valgkomitéen i OAT blir kontaktet angående forestående 

valg i OAT. 

 

Folkehest-andeler. 

OAT har fått i oppgave å selge 250 andeler i Folkehesten. Disse 

blir fordelt blant medlemmene i travlagene i forhold til antall 

medlemmer. Beskjed sendes på mail til lagslederne. 

 

Felles innmelding. 

Det er kommet et innspill fra Buskerud Travforbund, som ønsker 

støtte fra de øvrige forbund. OAT vedtok foreløpig å forholde seg 

nøytrale i denne saken. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SMB 

 

 

 

 

Anne 

3 Ponnisatsing. 

Det ble avholdt møte blant ressurspersonene for ponnisatsingen i 
 



forbundet, 25.11.15. De kartlegger antall ponnier og lisensierte 

ponnikusker innen forbundet.  

De ønsker å arrangere en familie/aktivitetsdag på Bjerke 25. april. 

Det planlegges lisenskurs med oppstart i løpet av mai. 

Det ses på muligheter for å avholde separat kurs på et tidligere 

tidspunkt for to ungdommer som har et sterkt ønske om å ta lisens. 

Ponnitrening med sosialt samvær lørdag 16. januar på Nannestad. 

Ønsker månedlige treninger som rullerer mellom Bjerke, Kulmoen 

og Nannestad. De knytter kontakter mot SFO. 

 

Styret synes dette er meget positivt, og tror vi klarer å få opp 

interessen for ponnitrav i tiden fremover. Det er viktig med god 

informasjon ut til lagene. 

4 Kandidater til verv i DNT. 

Det er sendt ut beskjed til lagene om å sende inn forslag til 

kandidater til verv i DNT. Foreløpig har OAT ikke mottatt noen 

forslag. Det sendes en purring. Fristen for lagene å sende inn er 

5/12. 

 

DNTs valgkomité har sendt ut en liste over personer med ulike 

verv, og deres svar på hvorvidt de ønsker gjenvalg eller ikke. 

Styret avventer en uttalelse til etter fristen for lagene til å komme 

med forslag. 

 

 

 

Anne 

5 OATs generalforsamling. 

OATs generalforsamling blir avholdt fredag 26. februar 2016 kl 

19 i peisestua på Bjerke. Styremøte først fra kl 18. 

 

Sende informasjon om datoen til lagslederne, med beskjed om 

fristen for saker til behandling, som er 5. februar. 

 

Alle 

 

 

 

Anne 

6 Årets Hest-galla. 

 

Avholdes lørdag 13. februar 2016. Hold av datoen! 

Svein Morten og Jan Fredrik er dessverre forhindret. 

 

Det er kommet innspill på å avholde gallaen i hovedtribunen i 

stedet for i Hestesportens Hus. Det er mye bedre der i forhold til 

utdeling av prisene fra scenen. Det fungerer også veldig fint med 

band på scenen og lyden er veldig bra. 

 

Det er en gardin midt i restauranten, som vi kan trekke ned slik at 

det ikke blir så stort. Den nye baren er også et veldig fint 

samlingspunkt. Vi får til å lage langbord. Det blir muligens litt lite 

plass å danse på, men vi kan rydde to avsatser foran scenen til 

dansegulv. 

 

Styret vedtok å sjekke litt i når det gjelder lyd og tv, i forhold til 

krysspill, før man tar endelig avgjørelse på sted. 

 

Sponsorer. 

Vi har fått noen sponsorer til Årets Hest-galla, men det er mange 

kategorier igjen. Sende ny oppfordring til lagene om å forsøke å 

skaffe sponsorer. 

 

 

Alle 
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