
Protokoll fra styremøte 11-2015, utsatt fra 7.12.2015 til 5.01.2016 på Pers 
kontor i «Dala» 

Følgende møtte: Per Sandbakken, Kjell-Aage Øie-Kjølstad, Kristin Randgård, Martin Øveraasen og Tormod 
Skaare 

Oppfølging, status og informasjon 

Ingen saker 

Postjournal for perioden etter forrige styremøte 
Innhold refereres på anmodning. 

Ingen har ved innkalling meldt saker. 

Saker 

75/15 Økonomirapport 

Kasserer la fram foreløpige regnskapstall for 2015 som viser en kassabeholdning ved 
årsoppgjøret på ca kr. 93 000,-. 

Vedtak: Tas foreløpig til etterretning. Det holdes møte med regnskapsfører for endelig regnskapstall 12.1.16 

76/15 Strategi- og aktivitetsplan 
Vi takker varamedlem Helge Lillemæhlum for uvurderlig bistand ved ferdigstillelsen av strategiplan 
basert på resultatene av gruppearbeidet som er gjort i 2015. Strategi- og aktivitetsplanen ble behandlet 
på møtet og diskutert.  

Vedtak: Det var noen betraktinger rundt redigeringen, men etter noen runder legges planen nå fram 
for generalforsamlingen slik den er ferdigstilt. Den legges fram under mottoet: Vi vil! Dette i et 
forsøk på å skape litt ny begeistring og blest rundt lagsarbeidet vårt. 
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4.12.15 I Helge Lillemæhlum, manglende etterlevelse vedtak PS 5.1.16 3

14.12.15 I DNT, årsrapportskjema PS  5.1.16 1

15.12.15 I Martin Øveraasen, Andeler Folkehesten PS « 3

 15.12.15 I Folkehestene tilbud PS « 1

16.12.15 I DNT, Hedmark, innkalling til generalforsamling PS « 1

16.12.15 I Biri Trav, oversikt rutineløp PS « 1

17.12.15  I   DNT, innkalling til generalforsamling    PS « 1

28.12.15 I Valgkomitèn PS « 4

30.12.15 I Helge Lillemæhlum , regnskapsføring PS « 3



77/15 Generalforsamling 

De ulike aktørene er i full gang (dog med korte frister nå) med forberedelsene til årets 
generalforsamling den 30. januar kl. 1800 på Brumundheimen. Innkalling med obligatoriske 
vedlegg blir lagt i posten til medlemmene den 16. januar 2016! 

Vedtak: Mat og underholdning er bestilt. Rigging av møterom gjøres av styret. Ellers 
gjennomføres generalforsamlingen etter gjeldene lover som gjengitt her: 

Konstituering 
Hvem som har stemmerett og hvem som er valgbare følger av lovens 
§ 7 Stemmerett og valgbarhet  

Generalforsamlingen skal gjennomføres etter lovens §§ 11, 12, 13 og 14.  
§ 11 Generalforsamlingen  

(1) Møte- og talerett har medlemmer som 
har betalt medlemskontingenten for 
eretningsåret. 
Dessuten har de medlemmer møterett som 
har betalt medlems-kontingenten 
for inneværende år, selv om kontingenten 
ikke er betalt for beretningsåret.

Styret bestemmer hvem som sørger for at 
ajourført medlemsliste finnes, - nytt år 

2016, og hvem som kontrollerer de 
frammøttes rettigheter mot denne liste. 

Vedkommende skal ved konstitueringen 
av generalforsamlingen gi dirigenten 

oversikt over antall stemmeberettigede og 
eventuelt antall ikke stemmeberettigede 

tilstede-værende. 
(2) For å ha stemmerett må medlemmet ha vært 

med-lem i travlaget i minst 6 måneder, 
ha fylt 16 år og ha betalt kontingenten for 
beretningsåret, jfr. DNTs lov  

§ 6-3, 4. 5. og 6. ledd. Stemmer kan ikke avgis 
ved full-makt eller forhåndsstemmer.

(3) Alle medlemmer som har stemmerett er 
valgbare til tillitsverv i travlaget og som 
representant til generalforsamlinger, 
konferanser og møter i overordnet 
organisasjonsledd, jfr. dog DNTs lov § 11-
5, 1. ledd c.  

(1) Travlagets øverste organ er generalforsamli
ngen som holdes hvert år innen utgangen av
 januar. 

30. januar.

(2) Generalforsamlingen innkalles med 
to måneders varsel, direkte til 
medlemmene eller på annen forsvar- 

lig måte, jfr. DNTs lov § 2-8.

SMS og hjemmeside ultimo november.

(3)Forslag som skal behandles på generalforsa
m-
lingen må være travlagets styre i hende tre u
ker før generalforsamlingen.

9. januar.



§ 12 Ledelse av generalforsamlingen  

  § 13 Generalforsamlingens oppgaver  

(4)Fullstendig saksliste skal sendes 
de representa- 

sjonsberettigede innen 14 dager før 
generalforsam-lingen. 
Andre nødvendige saksdokumenter med forslag 
skal være tilgjengelig for travlagets 
medlemmer senest en uke før 
generalforsamlingen.    

Dvs hhv 16. og 23.1.2016. 

(1)Generalforsamlingen ledes av valgt(e) 
diri-gent(er). Dirigenten(e) 
behøver ikke være med- 

lem av travlaget, jfr. DNTs lov § 2-10.

Leder foreslår at Helge L og Marte Elisabeth 
O som var hhv dirigent og referent for forrige 

generalforsamling forespørres.

(1) Generalforsamlingen skal, jfr. DNTs lo
v  
§ 6-7: a) godkjenne innkallingen. 

I generalforsamlingen refererer leder innkal-
lingen og ber om forsamlingens godkjenning.

b) 
velge dirigent, referent og 2 personer til å  
undertegne protokollen. 

I generalforsamlingen legger leder fram styrets 
begrunnede forslag og ber om forsamlingens 

tilslutning. Her er skiftet mellom leder og 
dirigent.

c) behandle styrets årsberetning.  Styret bestemmer hvem som skal legge fram 
årsberetningen, og forbereder seg på hvem som 

skal svare for hvilke tema.

d) behandle revidert regnskap. Styret bestemmer hvem som skal legge fram 
regnskapet og revisjonsrapporten, og 

forbereder seg på hvem som skal svare for 
hvilke tema.

e) fastsette medlemskontingenten. Styret bestemmer hvem som skal legge fram 
styrets forslag, og for hvem som skal besvare.

f) behandle innkomne forslag Eventuelle forslag gis nr 1, 2 3 osv etter som de 
behandles. Styret må vedta sine forslag til 

vedtak for generalforsamlingen, og forberede 
seg på hvem som skal svare for hvilke tema.

g) foreta følgende valg:  
Styremedlemmer og varamedlemmer til 
styret, jfr. 2. ledd nedenfor.  
Leder og nestleder blant styrets medlemm
er.  
Representant og varamedlem til DNTs gen
eral-forsamling.   
Representanter med varamedlemmer til He
dmark travforbunds generalforsamling. 
2 revisorer og ett varamedlem.  
Valgkomité på 3 medlemmer og ett varam
edlem. 

Antall representanter til Hedmark Travforbund 
kontrolleres, under 150 medlemmer gir 3 

representanter, 150 og mer gir 4 representanter. 
Valgkomiteens leder redegjør for komiteens 

arbeid  
og forslag, dirigenten leder valget. 



78/15 Budsjett 2016  

Det ble lagt fram et råutkast til budsjett i møtet. Dette videre bearbeides i møte med 
regnskapsfører.  

Vedtak: Endelig budsjettforslag legges fram for styret 13.1. 

79/15 Lokalkjøring 
Kristin arbeider med løpsutskriving.  

Vedtak: Lokalkjøring på Biri for oss 7.feb 2016 kl.13.00. 

Eventuelt 

Det ble fremmet forslag om å kjøpe inn en egnet videokanon før generalforsamling. 

Vedtak: Formann og kasserer «saumfarer» markedet og kjøper inn en videokanon i 
prisklassen kr. 5 – 6000,- som er klar til generalforsamlingen. 

Kjell-Aage Øie Kjølstad           Kristin Randgaard         Per Sandbakken 

                          Martin Øveraasen             Tormod Skaare

(2) Styret i travlaget skal bestå av 5 medle
mmer og 2 varamedlemmer. Funksjonstide
n er 2 år. 
Det ene året velges 2 medlemmer, det andr
e året velges 3 medlemmer. Varamedlemm
er velges hvert år. 
Styrets leder og nestleder velges av 
generalforsamlingen blant styrets 
medlemmer for ett år av gangen. 

(2) (3) Styret, inkludert 
varamedlemmer, skal så langt 
mulig være representert med en 
person 26 år eller yngre.

Styret bør understreke sin intensjon overfor 
valgkomiteen.


