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

Styremøte 3-16 Ringsaker og Omegn Travlag.

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

Saksliste: 
7 (3) 16 Fellestreninger – Evaluering/Videre opplegg. 

02.04 hadde vi fellestrening med godt oppmøte. Det blei kjørt ett fint heat i 1.40 fart med både 
unge og eldre hester. Kun god tilbakemelding på sist trening. Vi setter opp ny fellestrening 30.04, 
da første lørdagen i mai utgår pga. Til Start proskjekt. Fellestreningen blir annonser på 
facebooksiden og nettsiden til klubben.

8 (3) 16 Strategiplan

 Organisjon – Referat Møte Biri.

Leder, nestleder og kasserer hadde møte med Stein Erik Robøle 05.04 på Biri. 

Det blei luftet en del ideer vi har hatt som har kommet frem under gruppearbeidet. 

Det kom frem flere positive forslag og ideer.

Det blei vedtatt at vi setter i gang arbeidet med amatørstallen på Biri, som vil stå til 
disposisjon for Ringsanker og Omegn Travlags medlemmer.

 Rekruttering – Ponni, samarbeide med Oppland.

Nestleder undersøker hvordan vi går frem for å få utdannet en eller to av klubbens 
medlemmer på ponni-instruktørkurs. 

 Kolleksjon – Tilbud på profilerte klær.

 Det er innhentet priser fra tre forskjellige leverandører, hvor Bekken og Strøm har vist 
seg å                          gi oss det beste tilbudet. Laget betaler engangsummen, og 
medlemmene betaler for sine varer til  klubben. Det blei vedtatt å gå for svart og blått. 

 

 Økonomi – Harald Finden overtar som regnskapsansvarlig.

Kasserer overtar som regnskapsansvarlig. Kontantkassa legges ned.



9 (3) 16 Medlemsmøte Felleskjøpet 20. April kl. 18 

Invitasjon er sendt ut på SMS, og møtet er annonsert på nettsiden og facebooksiden til klubben.

10 - 16 Busstur til Oslo Grand Prix.

Vi setter opp busstur til OGP sammen med Lillehammer og Omland travklubb, som i fjor. 200,- 
pr. pers.

11 - 16 DNT Generalforsamling. 

Det blei orientert litt rundt kommende valg i DNT.

Eventuelt 

Sommerfest. Det planlegges å arrangere en sommerfest for lagts medlemmer, med litt 
aktiviteter og grilling. Foreløpig dato 09.06.

Catherine Åsegård    (Sekretær)

18.04.16

Kristin Randgaard                Per Sandbakken             Martin Øveraasen              Harald Finden 


