
Ringsaker og Omegn Travlag

Styremøte 7-2016

05.09.2016 kl. 19.00 Brugata 3 Brumunddal. Hjemme hos Kristin.

Styremøte 7-16 Ringsaker og Omegn Travlag.

Tilstede: Kristin Randgaard, Martin Øveraasen, Per Sandbakken og Catherine Åsegård.

Forfall: Harald Finden.

Sak 14.16(2) Busstur til klasseløpsfinaler Søndag 18.09.16 

Bussturen er avlyst grunnet for få påmeldte. 

Sak 15.16 Planlegging av ekstraordinær generalforsamling 08.09.16

Det blei diskutert hvordan møtet skal legges opp. Pr. i dag er vi 143 medlemmer og 134 stk. av de 
har stemmerett. De som ikke har betalt medlemskontingenten og ønsker og stemme på 
generalforsamlingen, må huske å betale.

Eventuelt.

Styret blei enige om å legge ut en oppsummering av avtalen, styret har forhandlet frem med 
Biritrav:

Oppsummering av avtalen styret har forhandlet fram med 
Biritrav 
Viser til innkalling av Ekstraordinær Generalforsamling torsdag 8. september, og 
presiserer at det er kun en sak det skal stemmes over – Forslag til finansiering av ny 
startbil til Biri Trav.

Det er innkalt til dette møte med bakgrunn i at det kreves 2 Generalforsamlingsvedtak 
for å få godkjent forslaget.

Første Ekstraordinære Generalforsamling avholdt 18. august ga følgende resultat:

Av 30 stemmeberettigede medlemmer, stemte 27 JA til forslaget som styret har 
forhandlet fram med Biri Trav (altså støtter forslaget), 2 stemte NEI (altså støtter ikke 
forslaget) og 1 avga blank stemme (det vil si at den var nøytral i forhold til forslaget).

Hva forslaget som er forhandlet fram innbærer, er sendt ut som vedlegg til første 
innkalling og ligger ute i sin helhet på nettsiden våres. Oppsummerer her om noen 
fortsatt er usikker på hva avtalen innbærer:

Utgift: Inntil 1 million kroner til innkjøp av ny startbil til Biritrav

Goder til Ringsaker og Omegn Travlag fra Biri Trav:



• Eget V75 løp 5 ganger årlig i 10 år 

10 personer får program, middag og 1 drikke under hver av disse 
løpsdagene, samt at Biritrav kjøper gavepremie, blomster og vinnerteppe til 
eier av seirende hest. Dette får medlemmene dele ut på seremoniplass. 
Medlemmene trekkes ut, og det vil gå på rundgang blant alle medlemmene.

• Generalforsamling årlig i 10 år

Alle som møter på Generalforsamling får middag, 1 drikke, dessert og kaffe. 
Samt at vi får benytte lokalet gratis.

Leie av amatørstall i 10 år 

Disponeres etter medlemmenes ønsker og behov.  Boksplasser, møterom og/
eller påseling ?

Kostnadsfritt, opprinnelig tilbud kr. 600 pr.boks+mva

Det er samme sak som skal behandles på Ekstraordinær Generalforsamling 
førstkommende torsdag, som ble behandlet 18. august, og derav gjelder samme 
informasjon som ble sendt ut sammen med første innkalling.

Dette er samme prosedyre som ble brukt ved forrige runde med  Ekstraordinære 
Generalforsamlinger.

Hilsen

Styret i Ringsaker og Omegn Travlag

Catherine Åsegård    (Sekretær)

18.04.16

Kristin Randgaard                   Per Sandbakken                Martin Øveraasen                 


