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Vedlegg:

Det ble foretatt en presentasjon av Oda Nakken, som ny ponniansvarlig i forbundet.
Deltakerne presenterte seg.
Sak nr:
1

Tekst
Høstkonferanse.
Foreslått avholdt sammen med Oppland og Hedmark på Sanner
Hotell, Gran, 17-18. oktober. Oppland teknisk arrangør.
Wallevik poengterte at laget blir trukket 1000 uansett. Kostnad
uansett om man møter eller ikke. Forslag om å ha antall iht
medlemstall som på gen. fors. Styreleder mener vi må stille 2 pers
uansett for å få fram medlemmenes syn.
Innspill til dagsorden.
Forslag til agenda forelå fra Oppland og Hedmark. Trav2020 har
fått mye tid, noe styreleder mener er positivt.
I tillegg forslag om foredrag av Trond Haukedal, hesteeier og
spiller, som har hatt foredrag hos andre forbund som heter: Hesten,
medlemmet og travlaget. OAT har vedtatt å bidra med kr 10 000
til et slikt foredrag.
Det fremkom kommentar om å diskutere med Haukedal på
forhånd, slik at det blir fokus som passer inn i strategidebatten.
Til strategidebatten bør emner som rekruttering av hesteeiere,
aktive, spillere og omdømmebygging være viktige temaer i
diskusjonene.

Ansvar

Wallevik: Redd man lager for korte bolker og man bør lage
agendaen slik at det blir med helhet i temaene. I tillegg ønsket han
at vi starter med foredraget til Haukedal tidlig lørdag.
Ønskelig med besøk av sportssjef Jan Hedrén i DNT, fysisk til
stede. Muligens også Anders Järnerot, avlssjef i DNT.
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Styreleder oppfordret til å foreta en gjennomgang av vårt tidligere
dokument vedrørende strategi mot 2020, samt strategidokumentet
Trav2015.
Innspill til DNTs landsrådsmøte 12/9.
Foreløpig står kommunikasjon på dagsorden.
Møte varer i 3 timer før V75-løpene i Klasseløpshelgen.
Styret i OAT ønsker en orientering om status i saken rundt salg av
Leangen.
Ivar Egeberg synes strategien om salg av anlegg er helt håpløst.
Merkelig at DNTs styre kan gjøre slike grep uten forankring i
generalforsamlingen.
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Det var enighet om at dette hører hjemme under strategidebatten
under Høstkonferansen, framfor det forestående møtet i landsrådet.
Ponnisatsing.
Informasjon om at Blaker Travselskap har innarbeidet
ponnisatsing inn i prosjektet «Inn på tunet» som er et prosjekt for
trøtte ungdommer, pensjonister, eldre etc.
En skole for psykisk utviklingshemmede har tilbud til skoleelever
som inviteres til å kjøre hest 2 dager i uken. I tillegg er opplegget
utvidet til også å gjelde andre gjennom en SFO-ordning. Blaker
sponser opplegget slik at det blir rimeligere enn vanlig SFO.
Astrid Fossen er ansvarlig for prosjektet.
At man har fått med det offentlige i dette prosjektet anses som
meget positivt.
Det finnes ingen ponnikusker i forbundet. 15. – 18. oktober er det
ponniinstruktørkurs. Styret oppfordrer lagene til å finne aktuelle til
å melde seg på. Hvis noen ikke har ponni, vil forbundet forsøke å
skaffe ponni de kan låne. Meld fra til forbundet innen 28/9.
Forbundet ønsker å melde på så mange som mulig. Forbundet skal
se på muligheten for å dekke ekstra kostnader.
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Sende invitasjonsbrevet, med riktig dato, til lagslederne.
Sponsorer Årets Hest-galla.
Forbundet ønsker å arrangere dette på nyåret.
Forslag på dato lørdag 13. februar, da er det V75-kjøring på Forus.
Oppfordre trenerne til å ha julebord.

Anne
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Lagene hjelper til med å skaffe sponsorer. Forbundet sender over
et skriv med priser for sponsing.
Diverse.
Øvre Romerike Travselskap arrangerer «Hestens dag» 6.
september.
Blaker forsøker å få til en totokjøring, og eventuelt bygge en stall.

Anne

