
Ringsaker og Omegn Travlag Referat styremøte 2-19 
 
Styremøte 2-19, 26. februar kl. 18:30, Rognvegen 2a hos Kristin 
 
Deltagere: Kristin, Martin, Bjørn, Jan (kom kl 18.50) Forfall: Marthe 
Servering: Pizza, mineralvann og kaffe 
 

Saker: 
1 (2) - 19 Generalforsamling 

● Konstituering av nytt styre  
Leder (valgt på GF) - Kristin Randgaard 
Nestleder (valgt på GF) - Per Sandbakken 
Regnskap: Martin Øveraasen 
Sekrtær: Marthe E. Ottersen 
Nettansvarlig: Bjørn Andresen 

● Oppgaver og ansvar 
Det vil bli felles opplæring for bruk av nettbaserte løsninger, via forbundet i løpet av våren. 
Kristin varsler så fort det foreligger en dato. Regnskap/bilag fremlegges på hvert styrmøte, 
slik at manglende bilag etc. følges opp fortløpende. Bjørn tar kontakt med Elisabeth for 
opplæring på nettsiden. Dnt sia er vår offesielle side, saker legges det gjerne med link til FB. 

● Styrehonorar - fordeling 
Fordelign som i fjor, vara får godtgjørlse på kr 150 (som trekkes fra den som ikke møter)  

● Oppfølging av saker på GF 
1. Altrnativ pengeplassering 

Martin kontakter gruppa som jobbet med dette tidligere; Harald Finden, Klaus Skogen, Martin 
Øveraasen og Petter Tore Schjerpen. Disse tar et møte med banken, og fremlegger et 
forslag for styret. 

2. Reisetilskudd 
Alle hester som starter i totalisatorløp får kr. 300 i reisetøtte. Styret har vedtatt at dette også 
gjelder på  Biri, der forslaget var kr. 100. Dette med bakgrunn i at vi vil oppfordre 
medlemmene og starte på vår hjemmebane. Det legges ut et formular som må fylles ut, og 
sendes på mail til Kristin. Utbetaling blir 2 ganger i året - 1.1-30.6, søknad sendes fra 1.7 og 
utbetales 15.7. 1.7-30.11, søknad sendes fra 1.12 og utbetales 15.12 . 
Forslag om at vi ser på mer differnsierte måter og fordele reisetilskudd på til senere år.  

● Oppfølging fra styremøte 1 under eventuelt 
1. Premiering til kusk, rytter, amatørtrener, trener 

Dette settes på vent, og kan evt diskutres når vi setter i gang arbeide med ny aktivitets og 
stratgiplan. Avl bør også med på vurdering. 
 
Halve renteinntekten fra kapitalkonto overføres brukskonto, dette er iht retningslinjer for bruk 
av kapitalen. 
 
2 (2) - 19 Lokalkjøring 17/2-19 

● Nok en vellykket kjøring - er det ting vi skal ta med oss til nest år? 
Vi skal så langt der er mulig bruke funksjonærer som er medlemmer i eget lag. Bruke 
plasthesten som står i Amatørstallen til å henge seierdekken på. 



3 (2) - 19 Travgalla 
● Oppfølging buss - Jan 

Jan har vært i kontakt med Trond Andersen som leier ut minibusser, og det sendes ut skriv 
for og “lufte” intressen for og sette opp buss til Galla’n.  
 
4 - 19 Generalforsamling Innlandet Travforbund 

● Deltagere 
Bjørn Andresen, Martin Øveraasen, Jan Berg, Marte har meldt forfall og Kristin kontakter 
vara. Per og Kristin møter via forbundet. 

● Saker/valg 
Ingen innkommende saker. Per er innstilt som netleder og Kristin som styrmedlem. 
5 - 19 Budsjett 
Martin hadde laget et utkast, som vi gikk gjennom og kom med endringer. Endelig budsjett 
fremlegges på neste styremøte. 
6 - 19 Medlemsmøte - Tema og tid 

● Mjøsa hesteklinikk (som vi prøvde å få til før jul) Kristin tar kontakt for å avtale dato. 
● Idedugnadasmøte med Even Elvenes, Per kontakter ham for dato. 
● Besøk hos trener - her bør ungdom får delta gratis, også de som ikke er medlemmer. 

7 - 19 Tiltak til rekrutring, for og få flere lisensierte kusker/ryttere  
(oppfølging fra styremøte 1, under eventuelt) 

           Tas opp igjen på neste styremøte.  
8 - 19 Funksjornærkurs i regi Innlandet Travforbund/DNT 
Ikke fått dato, gir bekjed så fort det kommer. 
9 - 19 Aktivitets og strategiplan 2020 -> 

● Kort mingling, tas opp på neste styremøte 
Her kan det dukke opp ideer på Idedugnadsmøte, som vi kan ta med oss inn i arbeide med 
ny stratgiplan. Gruppearbeide blir i gangsatt rett etter sommerferien. 
 
Eventuelt 
Ta gjerne initiativ til tippekveler og fellestreninger - legg ut på nett og publiser :) 
 
 
 

Per  
 
 
Per Sandbakken Kristin Randgaard Jan Berg  
 
 
Martin Øveraasen Bjørn Andresen  

 
 
 
 

 
 

 


