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Ringsaker og omegn Travlag                                                       Protokoll fra styremøte 

7-2015

Styremøte 7-2015, 29. september 2015 kl 1900 hos Per Sandbakken 

Innkalt: Alle styremedlemmer, og varamedlemmer etter meldte forfall.  
Meldt forfall: Tormod Skare, 1. varamedlem Helge Lillemæhlum og 2. varamedlem Jan Berg 
Protokollfører: Martin Øveraasen 
Protokoller fra tidligere styremøter som manglet underskrifter, underskrevet.  
Oppfølging, status og informasjon 
Vedr. sak 55/15 Protokollutskrift er sendt Roy Håkerud. 
Vedr. sak 57/15 Revisorene er anmodet om uttalelse ved e-post av 21.8. og begge har svart telefonisk 
at de ønsker å bli innkalt til styremøte for nærmere informasjon.   
Vedr. sak 58/15 Tur til klasseløpene ble gjennomført med 12 deltakere. Lillehammer og omegn 
Travselskap ble forespurt om samkjøring, men var ikke interessert. 
Helge Lillemæhlum og Per Sandbakken ble eneste deltakere i HTs gruppearbeid for lovrevisjon. 
Gruppa har foreløpig hatt 1 møte. Uttalelse skal leveres innen 8.10. Martin Øveraasen innkallt til 
gruppen Trav 2020. 
Ingen meldte seg interessert som deltakere i ungdomskonferansen. 

Postjournal for perioden etter forrige styremøte  
Innhold refereres på anmodning. 

Dato 
I/U 

Fra/til Saksb
e-
handl
er

Behandlet 
dato

Arkiv
-plass

Styre
sak

21.8.2015 U Revisorene, henvendelse vedr regnskapsførsel PS 4 57/15

23.8.2015 U HA, innspill om hesters og rytteres prestasjoner PS 23.8.2015 6

26.8.2015 I DNT, Ungdomskonferanse PS 26.8.2015 1

28.8.2015 U Lagets ungdomsmedlemmer, Ungsdomskonferanse HL 25.8.2015 4

31.8.2015 U Roy Håkerud, innspill til gruppearbeid PS 31.8.2015 4

31.8.2015 U Roy Håkerud, protokollutskrift PS 31.8.2015 4 55/15

1.9.2015 I OT, spørsmål om støtte til radio Travtimen PS 1 64/15

5.9.2015 I Roy Håkerud, protokoll 6 PS 3

7.9.2015 U DNB BANK ASA, original av fullmakt vedr salg HL 7.9.2015 6

8.9.2015 I DNT, nyhetsbrev september PS 1

9.9.2015 I HT, publikumskonkurranse PS 1

9.9.2015 I Helge Lillemæhlum, etterlyst protokoll 6 PS 3

14.9.2015 I Roy Håkerud, kritikk av valggjennomføring på generalforsaml 2015 PS 3

21.9.2015 I HT, liste over ikke betalt kontingent KR 1 62/15

22.9.2015 U Gruppeledere, styremedl og varamedl, innkalling til oppsamlingsm PS 22.9.2015 4 63/15

23.9.2015 I HT, Høstkonferanse PS 29.9.2015 1 65/15
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Leder forespurte om noen ønsket behandlet saker ut over de oppførte. 
Leder tar opp sak med utgangspunkt i brev av 23.9. fra HT vedrørende Høstkonferanse. Sak 65/15. 
Ingen andre saker foreslått. 

Saker 

61/15  Økonomirapport              Ansv. K.R 
 Økonomirapport per 30.8. ble lagt fram på møtet. 
Vedtak : Det tas til etterretning at års resultatet for 2015 forventes å bli kr 30.000  

62/15  Medlemmer og medlemsregister Ansv K.R 
Gjennomgang av medlemsregisteret 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. Liste oversendt fra HLi til KRa 21.8. I saken innlemmes henvendelse av 21.9. 
fra HT, ref. postjournal. Kasserer gjennomgikk status i møtet.  

Vedtak : Medlemsregistret ajourføres etter oversikt fra H.T og intern gjennomgang. 

63/15 Strategiplan             Ansv Alle 
Fra behandling under sak 40/15 i møte 5-2015 hitsettes: ”Per dato ser styret det som ønskelig 
at det legges til aktiviteter ut over opprinnelig vedtak. Det legges inn en redigeringsaktivitet 
før det holdes et nytt oppsamlingsmøte. Etter dette bør det foreligge et redigert debattgrunnlag 
for avsluttende plenumsmøte. Planen behandles så på Generalforsamlingen 2016.” 
Fra behandling under sak 53/15 hitsettes: ”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 3.10.15, innen innkalling til andre oppsamlingsmøte må sendes. 
Andre oppsamlingsmøte holdes 8.10.15. Plenumsmøte holdes i kantina i kommunens 
administrasjonsbygg i Furnes vegen 28, 22.10.2015 kl. 1830. 

 Leder har 22.9. sendt innkalling til de berammede møter til alle gruppeledere, 
styremedlemmer og varemedlemmer. Styret drøftet hvordan møtene skal gjennomføres.  

Vedtak:      Styrets leder innleder og avrunder møtene overordnet, styrets nestleder leder 
gjennomgang av rapporter, spørsmål, kommentarer og debatt, og styrets sekretær 
fører protokoller som underskrives av styret.  

  Med utgangspunkt i gruppenes rapporter og eventuelle innspill i første 
oppsamlingsmøte forbereder leder og sekretær styrets redaksjonelle arbeid. 

  Andre oppsamlingsmøte skal hovedsakelig kvalitetssikre at sammendraget av 
gruppenes rapporter tilkjennegir gruppenes intensjoner. Sammendraget sendes 
møtedeltakerne før møtet. 

  Egen innkalling med saksdokumenter sendes for plenumsmøtet. 
  Resultat fra plenumsmøtet er å oppfatte som medlemmenes anbefaling til styret om 

innhold i strategiplan for travlaget. Styret utformer på dette grunnlag sitt endelige 
forslag til strategiplan og beslutter videre behandling. 
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64/15 Radio Toten, Travtimen                                        Ansv. P S 
Fra OT ved forbundssekretæren er mottatt e-post senest av 1.9. med spørsmål om å 
sponse Radio Totens Travtimen, ref postjournal. 
Vedtak: Ringsaker og omegn Travlag sponser ikke Travtimen. 
 Leder besvarer henvendelsen. 

65/15 Høstkonferanse  
Mottatt brev av 23.9. fra HT om Høstkonferanse er fordelt til styremedlemmer og vara 
medlemmer. Konferansen er felles for travforbundene i Hedmark, Oppland og Oslo og 
Akershus og holdes på Scandic Ringsaker 17. og 18. oktober. Deltakelse kan valgfritt være for 
hele konferansen, program lørdag, middag lørdag og program søndag eller deler av 
programmet. Full pakke med overnatting koster 2 180,-, program lørdag 595,-, program lørdag 
og middag kr 990,- og program søndag kr 595,-. 

 Vedtak:   Kjell Aage Øie - Kjølstad og Per Sandbakken deltar for oss.  I tillegg deltar Kristin 
  Randgaard for HTF 
Eventuelt:  Martin Øveraasen gjør en hendvendelse til HTF om det er interesse for at laget kommer 
med innspill til HTF om Trav 2020, da den tiltengte gruppen ikke er aktiv 

Per Sandbakken   Kjell Aage Øie-Kjølstad    Kristin Randgaard   Martin Øveraasen    
      (Sign)              (sign)                               (sign)                      (sign)                    


