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Protokoll fra styremøte 6-2015, 20. august 2015 kl. 1900 

Til stede: Formann Per Sandbakken, nestformann Kjell Åge Kjølstad, kasserer Randgaard, 
Tormod Skaare, Martin Øveraasen, vara Helge Lillemæhlum og vara Jan Kåre Berg 

TP Skaare 

Protokoll fra styremøte 5-2015 underskrevet 
Ved underskriving i dette møtet, blir alle protokoller for 2015 i orden iht lagets lov, § 16 bortsett fra to 
protokoller som underskrives på neste styremøte. 

Oppfølging, status og informasjon 
Vedr. sak 38/15 Oppdatering av Brønnøysundregistrene er, i orden. Sak 53/15. 

Vedr. sak 43/15 Nettside og Facebook opereres av Martin Øveraasen. 

Vedr. sak 44/15 Rikstotoaksjonen deltok vi ikke i denne gangen  
Vedr. sak 45/15 Ledermøte i Hedmark Travforbund, Kjell-Aage og Martin. 
Vedr. sak 47/15 Pynting på storløpshelg på Biri ble ordnet av formann (kr. 3000,-). 
Henvendelse av 23.6.2015 fra Biri Trav AS om dugnadsarbeid under Mjøsmarkedet 7. og 8.8. ble 
videreformidlet til medlemmene. Sju medlemmer deltok. Inntekt til laget kr 100,- per time per person. 
(Per, Helge, Ragnar, Jan Kåre, Anne Berit, Martin og Tormod) 
Etter forespørsel fra Per Thore Teksum er fornyet fullmakt for rådighet over solgt eiendom til 
Skarpsno Bolig AS utferdiget med riktig navn på travlaget og styrets medlemmer og oversendt 10.8.   
Saker 

49/15  Økonomirapport        Ansv KRa 
 Økonomirapport per 31.7. legges fram på møtet.  
 Vedtak: Budsjett er ikke fordelt styremedlemmene. Saldo pr. 20.8.15 er kr 150 000,-..  

 Tatt til etterretning. 

50/15 Henvendelser til laget og arkivering      Ansv PSa 
 Saken er en videreføring av sak 48/15, og er 2-delt. 
 Del 1, henvendelser til laget, besvares nå raskt og fortløpende. Postjournal føres. 

Del 2, arkivering, rutineforslag er skrevet, fordelt og gjennomgått i den utpekte 
arbeidsgruppen. Forslaget ble 3.7. sendt DNT og DNT-Hedmark for eventuelle merknader. 
DNT-Hedmark tilbakemeldte ingen merknader. 
Forslaget ble 13.8. sendt styremedlemmer.  

 Vedtak:  Utarbeidet arkivrutine vedtas. 
Rutinen gjøres gjeldende fra og med 2015. Helge Lillemæhlum har gjort 
en fantastisk jobb for laget på dette området! Heder og ære han til del! 
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51/15 Henvendelse fra medlem Knut Olav Hovde Ansv PSa 
19.4.2015 henvendte Knut Olav Hovde seg per e-post, vedlagt et omfattende notat, til lagets 
styre. Hovde er som referert under korrespondanse informert om at hans notat blir styre-
behandlet 20.8. Notatet vedligger.  

Vedtak:  Da Hovdes notat er av strategisk karakter, finner styret det hen-
siktsmessig å bringe notatet inn i igangværende strategiarbeid ved 
at notatet oversendes alle deltakere i gruppearbeidet.  

52/15  Medlemmer og medlemsregister Ansv PSa 
 Tilbakemelding på tidligere henvendelse fra interessent har ikke resultert i svar. 

Gjennomgang av medlemsregistret per 10.8.2015 viser at lista inneholder én person som ikke 
har betalt kontingent etter 2005 og 11 personer som ikke har betalt kontingent etter 2013 samt 
noen uten dato.  

Vedtak:  Kasserer gjennomgår medlemsregisteret etter målsetning å få innholdet 
 komplett og korrekt. Videre ajourhold av registeret gjøres innen laget. Kristin 
skaffer seg adgang til DNT`s medlemsregister. (Helge sender henne en XL-fil og 
diskuterer dette med henne) 

53/15 Strategiplan             Ansv Alle 
De fleste grupper har nå hatt 2 møter og forutsetter å gjennomføre ytterligere ett møte.  
En statusrapport ble gitt på hjemmesiden 2.7. 
Fra behandling under sak 40/15 i møte 5-2015 hitsettes: ”Per dato ser styret det som sannsyn-
lig at det legges til aktiviteter ut over opprinnelig vedtak. Det anses hensiktsmessig nær det 
nødvendige å legge inn en redigeringsaktivitet før det holdes et nytt oppsamlingsmøte. Etter 
dette må det foreligge et redigert debattgrunnlag for avsluttende plenumsmøte. Planen behand-
les så på Generalforsamlingen 2016.” 
I sak 32/15 i møte 4-2015 ble det besluttet at deltakere i det som senere er kaldt oppsamlings-
møter skal være gruppelederne og styret.  

   
 Vedtak:  Protokoll fra styremøtet lagt ut på hjemmesiden anses på nåværende tidspunkt å 

være tilstrekkelig informasjon om videre arbeid. Innkalling sendes deltakerne før 
møtene. Første oppsamlingsmøte holdes 1.10.15. 
 Redigeringsarbeid etter dette møtet utføres i styremøte 6.10.15 og innen innkalling 
til andre oppsamlingsmøte må sendes. Andre oppsamlingsmøte holdes 8.10.15 
Plenumsmøte holdes i kantina i kommunens administrasjonsbygg i Furnesvegen 
28, 22.10.2015 kl. 1830. 

54/15 Oppfølging av vedtak i sak d) Regnskap under generalforsamlingen 2015 
Etter at Jan Kaare Berg, på leders anmodning, har gjennomgått årets protokoller for å finne 
eventuelle løse ender, tas følgende forhold etter generalforsamlingen januar opp. 
Fra revisorberetningen for 2014 hitsettes:”Styret må snarlig sørge for at regelverk vedrørende 
tilskudd fra laget blir entydige og gir god forutsigbarhet for enkeltmedlem og styret.  
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Revisorene bemerker at styret må legge opp til entydig saksbehandling med tydelige og lett 
tilgjengelige referater for lagets medlemmer. Pr. dato for revidering mangler det skriftlige 
referater fra styrets behandlinger. 
Revisorene bemerker at travlaget ikke har endret sitt foretaksnavn i enhetsregistret i samsvar 
med årsmøtevedtak.” Sitat slutt. 
Fra protokoll for generalforsamlingen hitsettes følgende utdrag: ” Styret må følge opp 
revisorenes merknader.” Sitat slutt. 
Styret kan nå konstatere at alle tilskuddssøknader er behandlet etter tidligere gjeldende regler. 
Tilskuddssystemet er iht vedtak i generalforsamlingen ikke videreført. 
Møtebok, delvis betegnet referat og delvis betegnet protokoll, er ført for styremøter etter 
generalforsamlingen. Møtebøkene er samlet i Styreperm, Protokoller, og er straks etter de 
enkelte møter gjort tilgjengelig for alle medlemmer på lagets hjemmeside. 
Protokoller for den periode revisjonsberetningen omhandler, 2014, er limt inn i bok.  
Foretaksnavnet er endret, sammen med andre oppdatering i enhetsregistret. Registrerings-
dokumentene er plassert i Styreperm, Formalia.  

  
 Vedtak:  Generalforsamlingens pålegg om styrets oppfølging av 

revisjonsberetningen for 2014 anses fulgt opp.  
     
55/15 Henvendelse fra Roy Håkerud 

Roy Håkerud har ved henvendelser, senest av 14.7., til forskjellige styremedlemmer bedt om 
at protokollering av sak 20/15 endres pga at han mener seg feilsitert. I saken ble Håkeruds 
skriftlige redegjørelse av 9.3.2015 for hans oppfatning av det han kaller historisk årsmøte/ 
generalforsamling med sterk kritikk av valggjennomføringen behandlet. I protokollen inngår 
ingen sitering av Håkeruds utsagn. Protokollen gjengir styrets oppfatning av Håkeruds uttrykte 
mening om valg under siste generalforsamling. 

   
 Vedtak:  Protokoll for styremøte 2-2015 endres ikke. Formann 

sender foreliggende protokollutskrift fra sak 55/15 til Håkerud. 
    

56/15 Fellestrening på Biri 
Anne Berit Sveen og Jan Kaare Berg har fram til sommeren forestått vår fellestrening på Biri. 
Denne treningen anses å være vår beste sportslige aktivitet for tiden. Lagets økonomiske 
engasjement har vært å betale Biri Trav AS kr 300,- per treningsdag. 

   
 Vedtak:  Fellestreningen på Biri videreføres resten av året. Laget fortsetter å betale for 

vasking og innarbeider dekning for 8 treningsdager for resten av 2015. Datoer for 
kommende treningsdager legges ut på hjemmesiden. Oppstart 5.9.15 

  Sveen og Berg anmodes om å fortsette organiseringen av treningsdagene. De gis 
honnør av styret for jobben de gjør i denne saken! 

   
57/15 Regnskapsføring 

I tilknytning til forrige styremøte ble forhold vedrørende økonomireglement og regnskaps-
føring luftet. Samtalen avdekket forbedringsmuligheter ved å formalisere pengehåndteringen i 
laget, og for kostnadsreduksjon for regnskapsførselen. Når renteinntektene fortsetter å minke, 
er det både naturlig og nødvendig igjen å vurdere våre kostnader, også for regnskapsføring. 
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Leder har skaffet seg en viss innsikt i DNTs regnskapsprogram for travlag. Det virker både 
naturlig og nødvendig å kritisk vurdere om vi har regnskapsbehov som ikke dekkes av dette 
programmet.  

   
Vedtak:  Regnskapet for Ringsaker og omegn Travlag føres fra 1.1.2016 internt i DNTs 

regnskapsprogram for travlag. Valgkomiteen skal, når den aktiviseres foran 
kommende generalforsamling, gjøres spesielt oppmerksom på at regnskaps-
funksjonen skal inndekkes innen styret. Avgjørelsen om endringen av 
regnskapsførsel forelegges revisorene ved formann! 

58/15 Busstur til klasseløpsdagen på Bjerke 
 Leder oppfatter at det er interesse for å gjenta tur til Bjerke.  
   

Vedtak:  Travlaget organiserer tur, trolig med minibuss, til Bjerke 13.9. 
Leder besørger at tilbud om turdeltakelse legges ut på kjemmesiden sammen med 
aktuell informasjon om tider, pris og lignende. Deltakerne skal sjøl betale turen. 
Pris rundt kr. 200,- pr deltager. 

59/15 Rutine for valgkomiteen 
I forbindelse med pågående arbeid med andre rutiner, har leder bedt om at det også lages en 
rutine for valgkomiteens arbeid. Forslag ble 13.8. sendt styremedlemmer og varamedlemmer 
som vedlegg til denne møteinnkalling.  

 Vedtak:  Utarbeidet rutine for valgkomiteen vedtas. 
 Rutinen brukes ved førstkommende generalforsamling. 

60/15 Saksdokumenter 
Leder vil la denne innkalling med saksdokumenter være mal for hvordan styremøter 
forberedes og innkalles. Leder ønsker styrevedtak på om innkallinger skal legges ut på 
hjemmesiden. 

 Vedtak:  Denne mal for innkalling til styremøter brukes fra dags 
dato. Saks-dokumenter legges heretter ut på lagets hjemmeside som 
prøveordning. 

Eventuelt 
Langt og krevende møte ga ikke rom for eventuelt saker. Takk til formann for møterom 
og bevertning! 

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

Tormod Skaare  
  (sign.)                


