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Styremøte 24. november 2015 kl 1900 hos Per Sandbakken 

Følgende møtte:  Kristin Randgaard, Martin Øveraasen,  Kjell  Aage Øie-Kjølstad og 
Per Sandbakken  Tormod Skaare hadde ikke meldt forfall så varamann kunne innkalles 

Protokoll fra styremøte 9-2015 underskrevet. 
Oppfølging, status og informasjon 
Vedr. sak 67/15 Protokollutskrift sendt DNT-Hedmark per e-post 13.10. 
Bidrag kr 3 000 til ”Travsporten samlet mor kreft” innvilget etter spørrerunde blant styremedlemmene. 
Postjournal for perioden etter forrige styremøte  
Innhold refereres på anmodning. 

Ingen har ved innkalling meldt saker. 

Saker 

68/15  Generalforsamling 
 Innkalling til generalforsamling skal iht loven sendes senest 2 måneder før gjennomføring. 
 Valgkomiteen skal iht rutine settes i arbeid ved innkallingstidspunktet. 
 Årsberetning må skrives og styrebehandles. 
 Regnskap må føres, avsluttes, revideres og styrebehandles. 

Praktiske forberedelser for generalforsamling må gjøres.  
Forslag som ønskes behandlet på general-forsamlingen være lagets styre i hende senest 9.1. 
Fullstendig saksliste sendes medlemmene senest 16.1. Andre nødvendige saksdokumenter skal 
for samme møtetidspunkt gjøres tilgjengelig for medlemmene senest 23.1.2016 

      

Dato

I/U

Fra/til Saksb
e-

handle
r

Behandlet 
dato

Arkiv-
plass

Styres
ak

13.10.2015 I DNT-Sørvest, Yarrah Boko til inntekt for Rosa Sløyfe PS 1

13.10.2015 U DNT-Hedmark, uttalelse til Trav 2020 HL 13.10.201
5

2 67/1
5

13.10.2015 I DNT-Hedmark, høstkonferansen PS 1

15.10.2015 i Biri Trav AS, Julesesongen 2015 PS 1

23.10.2015 I Katarina Brorsgård, kurs med Jørn Morten Kvigstad PS 5

25.10.2015 I Biri Trav AS, fusjon Biri Trav AS og BTA AS PS 1

11.11.2015 I Knut Olav Hovde, logo PS 3

13.11.2015 I Biri Trav AS, faktura Kreftaksjonen PS 1

18.11.2015 I DNT.Hedmark, terminliste 2016 PS 24.11.201
5

1 70/1
5
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Vedtak: Generalforsamling holdes på Brumundheimen 30.1.2016 kl 1800. Leder bestiller. 
 Leder innkaller valgkomiteen og deltar i dens første møte iht til Rutine for valgkomiteen.  
 Nettredaktør legger informasjon om valg ut på hjemmesiden. 
 Nestleder og sekretær utarbeider forslag til årsberetning for styrebehandling. 
 Kasserer og regnskapsfører utarbeider regnskap for revisjon og styrebehandling. 
 Styremøter holdes 7.12. og 18.1. 

69/15 Strategi- og aktivitetsplan 
Gjennom et omfattende gruppearbeid er det framsatt et stort antall forslag til aktiviteter i laget. 
Det som i starten ble omtalt som strategiplan har gjennom gruppearbeidet fått innhold bedre 
passende for en aktivitetsplan. At kun én av alle foreslåtte aktiviteter tilhører inntektssiden i 
budsjettet, er utfordrende. 
Det kan være hensiktsmessig å kombinere strategi- og aktivitetsplan. Styret må, uavhengig av 
navn, lage en plan i hensiktsmessig form for behandling på generalforsamlingen.  
Leder har ved henvendelse av 11.11. til styremedlemmer og varamedlemmer bedt om forslag 
til hvordan planen skal utformes, og til hvilke innspill som skal tas med. Det vises videre til 
sekretærens e-post av 26.10. med vedlagt dokument om strategi. 

Vedtak:  Formann og sekretær legger fram forslag til behandling på neste styremøte. 
  

70/15 Lokalkjøring 
DNT-Hedmark/oppland arbeider med terminliste for 2016, og vi må melde inn 
eventuell lokalkjøring. Kristin er bedt om å lage forslag til løpsutskriving. 

Vedtak: Lokalkjøring 7.feb 2016 kl.13.00. 

71/15  Valg DNT 

             5 desember er travlagenes frist til å sende forslag på 
             kandidater til forbundet. 

Vedtak: Medlemmene oppfordres til å komme med forslag.  Tilsendte papirer legges ut på  
 hjemmesida.  Forslag på kandidater sendes formannen innen 6.12.2015 
Eventuelt  
72/15   Innkommet forslag fra Lars Werven:  Hytte/oppholdsrom til starterene på Biri.   
Vedtak: Etter drøfting i styremøte avslås søknaden.  Ovennevnte er ikke med som  
 forslag fra gruppearbeidet vi har hatt gående og kann heller ikke finansieres uten å 
 ta av grunnkapitalen.  

73/15    Søknad om DU midler til anlegg for trening av hest i Veldre. 
Vedtak: Søknaden anbefales ovenfor Hedmark Travforbund 

74/15    Vi er innenfor budsjettet, og ligger an til å få ett positivt resultat i år. 

Kjell Åge Øie-Kjølstad.        Kristin Randgaard.       Martin Øveraasen.       Per Sandbakken 
(sign)          (sign)                            (sign)                           (sign) 
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