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Org. nr 998 090 024 
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         Stiftet 1933 

 

 

Møte (type/sted): Styremøte nr 9/2015 

Møtedato: 5.10.2015 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: Høstkonferanse 17. – 18. 10.  

 

Sak nr: Tekst Ansvar 

1 Protokoll fra møte nr 8. 

Ikke behandlet i og med at styret ikke var beslutningsdyktige. 
 

2 Innkommet post. 

 Mottatt brev fra Nitelven Travlag om at de har skaffet en 

hovedsponsor til Årets Hest-galla, nemlig Sportshesteklinikken. 

De sponser 2 kategorier i tillegg til Årets hest. 

 Det sendes ut oversikt over sponsorpakker og oppfordrer lagene 

å skaffe sponsorer. 

 

 

 

 

 

Anne 

3 Ponniaktivitet. 

 Mona Lunde er påmeldt til ponniinstruktørkurs. I ettertid av 

møte ble også Silje Solhaug påmeldt. 

 Så fort kurset er avholdt, er det ønskelig å lage et Årshjul for 

ponniaktiviteter 2016, som inkluderer minst to ponnikurs. Vi 

håper å dra nytte av, May-Liss Hansen fra Nord-Norge, som pt 

oppholder seg i Oslo og har god erfaring innen ponni.  

 

4 Høstkonferanse. 

Avholdes 17. og 18. oktober på Hamar. Felles møte lørdag og 

forbundsvis på søndag. Rune Arild leder seansen på søndag, i og 

med at Svein Morten må reise tidlig søndag morgen. 

 

Følgende temaer ble foreslått tatt opp: 

 Ponniaktivitet, hvor vi håper at et forslag til Årshjul er klart. Vi 

kan evt høre om en av de som ønsker å bidra til aktiviteter kan 

være til stede? 

 Innspill til Trav2020 etter OAT sine konklusjoner.  

 Årets Hest-galla, som blir avholdt lørdag 13. februar 2016. 

 Travlaget i sentrum.  

 Regnskapssystemet i medlemsregisteret. Har alle begynt å bruke 

det – har alle gått på kurs? 

 



5 Eventuelt. 

 

Folkehesten. 

DNT er kontaktet i forbindelse med «pålegget» fra DNT om salg 

av andeler i Folkehesten. Lagene blir pålagt å selge 250 andeler 

hver. OAT har poengtert at lagene ikke må bli økonomisk 

ansvarlige for andeler de eventuelt ikke får solgt. 

Har ikke mottatt noe svar på henvendelsen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


