
Ringsaker og Omegn  

Travlag 

Styremøte 8-2016 

10.11.2016 kl. 18.30 Høsbjørvegen 594, hjemme hos Per.  

Styremøte 8-16 Ringsaker og Omegn Travlag. 

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

Kl.19:30 kom Kjell Åge Kjølstad og Anne Stine Lilleøen Werven som sitter i arbeidsgruppa 
for amatørstallen. 

Saker:  

8(5)-16 Strategiplan  

Rekruttering – Vinterklær skjema med priser vil bli lagt ut på klubbens hjemmeside. 

Økonomi – Det ser ut til at vi ligger godt an i forhold til budsjett.   

16-16 Ungdomstrav – Nestleder informerer om hva som kom frem på høstkonferansen 
hva gjelder ungdomstrav. Det vil bli ett krav fra DNT at alle forbund skal ha en 
ungdomsgruppe, som fanger opp ungdommene som blir for gamle til å kjøre ponni.   

17.16 Travkonferansen. 5 av lagets medlemmer møtte opp. Det er kommet frem mye 
positiv omtale om møte, og det oppfordres til å møte opp neste gang muligheten byr seg.  

– Høstmøte? I forbindelse med at det har vært flere fagmøter i regionen, og høstkonferanse 
på Biri hvor alle lagets medlemmer var invitert, har styret valgt at høstmøtet utgår.  

18.16 Generalforsamling. Generalforsamling forslag på torsdag 26.01.17 på Biri 
Travbane, leder sjekker med Robøle om dato er ok. Innkalling legges ut på nettsiden og 
varsles med SMS innen 2 md før Generalforsamling. Valgkomiteen skal i iht rutine settes i 
arbeid i november, leder tar kontakt med leder i valgkomiten, slik at de begynner 
prosessen. Årsberetning må skrives og styrebehandles – ansvar leder og sekretær. Regnskap 
må føres, avsluttes, revideres og styrebehandles – ansvar økonomiansvarlig. Praktiske 
forberedelser må gjøres. Forslag som ønskes behandlet på generalforsamlingen må være 
styret i hende senest 3 uker før generalforsamlingen. Fullstendig saksliste sendes 
medlemmene senest 2 uker før generalforsamlingen.  

19.16 Lokalkjøring 2017. Det skal utarbeides en felles løpsbulletin for lokalkjøringer i 
Hedmark og Oppland, frist for innsendelse av dato og proposisjoner er 15.12.16 – ansvar 
leder. Vi sender inn forslag til Biri om å ha vår lokalkjøring 05.02.17 eller 12.02.17.  

20.16 Amatørstallen – Arbeidsgruppa for amatørstallen las opp referat fra møte de 
hadde hatt. De jobber videre med praktisk gjennomføring, og setter opp forslag på 
kontrakt med leietagere. Det er en klar målsetting at stallen skal tas i bruk så raskt som 
mulig. 



Dugnad –  Ny dugnad blir satt til lørdag 19. november kl. 10.00. Det skal males vegger i 
stall og kafferom. Alt av nødvendig utstyr er på plass.  

 Innkommet forslag på kjøp av vaskemaskin for dekken (Knut Elvlund) Ble behandlet av 
styret og han blir oppfordret til å sende det inn som sak til generalforsamlingen. 

Catherine Åsegård    (Sekretær) 

10.11.16 

Kristin Randgaard         Per Sandbakken            Martin Øveraasen    Harald Finden               


