
Ringsaker og Omegn 

Travlag

Styremøte 4-2016

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

Styremøte 4-16 Ringsaker og Omegn Travlag.

Tilstede: Kristin Randgaard, Per Sandbakken, Harald Finden, Geir Atle Aas og Catherine Åsegård

Meldt forfall: Martin Øveraasen

Saksliste: 
7 (4)-16

Fellestrening – evaluering/videre opplegg

Vi fortsetter med å ha trening første lørdagen i måneden, også i fellesferien. Vi griller pølser og 
har brus og kaffi etter ent trening.

8 (4)-16 Strategiplan

*Rekruttering – Ponnimøte Magnor 20/6

Travlaget sender to stk til å delta på ett informasjonsmøte om ponnitrav som avholdes på Magnor. 
Catherine Åsegård og Anne Berit Sveen stiller der.

*Rekruttering – klær er ferdig mandag 6/6

Klær med lagets logo er ferdige og for de som har bestilt, kan henvende seg til leder. Det er sendt 
ut SMS til de som har bestilt.

*Organisasjon – Fasiliteter Biri

Amatørstall – Ny startbil

 Se eget punkt (13-16)

*Økonomi – Nedgang rente, status

Ny rente satt ned fra 1,6 til 1,25 fra 08.06.16.

10 (2)-16 Busstur Oslo Grand Prix

Fremdeles noen ledige plasser på bussen, og det er nå åpent for ikke-medlemmer. Mere 



informasjon ligger ute på nettsiden.

12-16 Sommerfest

Utsatt til slutten av August.

13 -16 Fasiliteter Biri

Amatørstall Biri 

Det blei orientert rundt mail korrespondanse mellom leder og Biritrav.

Per, Harald og Kristin har vært i møte med laglig leder av Biri ang. leie av amatørstallen. 

Tilbudet for leie av amatørstallen er som følger:

 6 bokser a’600+mva

 Luftegårder som vi må sette opp selv (impr. Stolper med plast)

 Tillegg strøm

 Flis og fôr må ordnes selv

 Utvidelse av kafferom må ordnes og kostes av laget – materialer kan etter avtale kjøpes 
inn av Biritrav.

 Utleie kun til medlemmer i laget.

 Minimum 1 års leie, 3 mnd gjensidig oppsigelse.

Løpende utgifter kr. 4500 + strøm pr. mnd. Totalt ca. kr. 60.000 pr. år. (inkl. strøm) 

Konklusjon: Ett enstemmig styre mener det ikke er forsvarlig å inngå en slik avtale, 
basert på rentenedgang. 

Med dagens rente vil årlig rente-inntekt bli ca. 87.500kr

Det vil si at vi har ca. 43.750 kr disponibelt i året.

Daglig leder på Biri la frem ett alternativt tilbud til gruppa som var på møtet. Dette 
tilbudet blei diskutert på styremøte i dag.

Det alternative tilbudet er som følger:

Innkjøp av ny startbil til Biritrav.



Innkjøp ca. 1 000 000,-

Goder for laget:

 Eget løp «Ringsaker og Omegn Travløp» på 5 V75 dager årlig, i 10 år fremover. 10 
personer får middag og drikke. Samt innkjøp av gavepremier, blomster og vinnerteppe til 
vinner.

 Vi får avholde årlig Generalforsamling i 10 år fremover. Inkludert middag, en drikke, 
kaffe og dessert for inntil 50 personer.

 Redusert leie for amatørstallen til kr. 200 + mva pr. boks (opprinnelig kr. 600 + mva) 
Avtaletid må diskuteres.

 Materialer til 2-3 luftegårder, samt utvidelse av kafferom betales av Biritrav, men utføres 
på dugnad av laget.

Ett enstemmig styre ønsker å jobbe videre med dette forslaget. Ett endelig vedtak vil 
kreve to påfølgende generalforsamlinger. Mere informasjon vil komme fortløpende under 
prosessen. 

Eventuelt: 

Det er satt opp terminliste for rutineløpene høsten 2016, og Ringsaker og Omegn har ansvar for 
runtineløpa 13.09.16

Catherine Åsegård    (Sekretær)

18.04.16

Kristin Randgaard                   Per Sandbakken                Geir Atle Aas                 Harald Finden 


