
Styremøte nr 2 10.3.2015 hos Per Sandbakken 

Ringsaker og omegn travlag 

Styremøte 2 

Svenhaug, tirsdag, 10. mars 2015, klokken 18. 

Til stede: Formann Per Sandbakken, nestformann Kjell Åge Kjølstad, Kristin Randgaard, 

Martin Øveraasen og Tormod Skaare, referent. 

Helge Lillemæhlum og Knut Nysveen møtte til sak under eventuelt 

 

Saker: 

11-15 Referat forrige styremøte 

Referatet godkjent. 

Nye medlemmer blir sak på hvert møte. Nye medlem nå er Eivind Ellingsen og to til der navn 

ikke var for hånden, kommer i neste referat. Ingen flere nye medlemmer på vent. 

 

12-15 Tilskuddssøknader 

Kjølstad og Øveraasen har hatt møte om dette og gått igjennom alle foreliggende søknader 

helt tilbake til 2008. Oppfordring legges ut på DNT sida om at alle som tidligere har søkt eller 

mener at det var berettiget til tilskudd, men har fått muntlig beskjed om at det ikke hadde 

noen hensikt å søke, nå søker på nytt eller bekrefter tidligere søknad. Settes en frist på 14 

dager fra vi legger det ut på sida. 

 

13-15 Referat lokalkjøring 

60 hester til start. Alt foregikk meget ryddig og ordentlig. Blir profesjonelt med Romund som 

løpsleder. Flotte tilbakemeldinger fra deltagerne som var meget godt fornøyd med premier og 

arrangement. Vi vil prøve å være litt tidligere ute med oppsett av funksjonerer og premier ved 

kommende arrangement. 

Utrolig at det skal være vanskelig å skaffe funksjonerer blant 160 medlemmer til en enkel 

løpsdag i året. 

 

14-15 Medlemsmøter 

Vi vil arrangere møte om foring hos Strand sammen med Hedmark Hesteier forening ca. 9. 

april. Det blir også tema skoing m/Jørn Morten Kvikstad. Eksakt dato kommer. Det blir også 

en tur til Stall Hammersborg søndag 3. mai! 

Videre blir det blir busstur for medlemmene til Oslo Grand Prix søndag 14. juni og 

Klasseløpshelga søndag 13. september! 

 

15-15 Referat fra ordinær generalforsamling, Hedmark travforbund 

Kristin og Per orienterte om den ordinære generalforsamlingen og problemene med valgene. 

Våre representanter møtes en halv time før den ekstraordinære generalforsamlingen for 

drøfting 

 

16-15 Generalforsamling, Biri trav 

Ordiner generalforsamling i Biritrav torsdag 16. april kl. 1800. Ordinær saksliste kommer på 

nettet. Kåre Dahlen sitter i dag som vara. 

17-15 Staller, Biri, Rognstad høgda, Veldre 

To henvendelser vedrørende leie av stall på Biri, det samme for Veldre. Ikke tilstrekkelig 

interesse for noen av alternativene for videre engasjement fra vår side nå. 

 

 



18-15 Fellestreninger 

Ære være Berg og Englefjes og Co som står for dette! Veldig bra og etter hvert godt frammøte 

av folk og hest. Det blir nye fellestreninger den 21. mars, 11. april og 25. april! Skal vi 

invitere andre travlag til disse dagene, for å få mer hest i banen? 

 

19-15 Budsjett, strategiplan 

Medlemsmøte med budsjett og strategiplan før ferien. Mer kommer. 

 

20-15 Eventuelt 

1. Pulsmålerkurs – følges opp med kurs i laktatmåling, praktisk del. Legges ut som tilbud for 

påmelding. 

2. Det er mottatt en mail fra medlem Roy Håkerud der han kommer med sterk kritikk av årets 

generalforsamling, møteledelsen og valgkomiteen. Styret innkalte møteleder fra 

generalforsamlingen Lillemæhlum og valgkomiteens Knut Nysveen til kveldens styremøte for 

å drøfte innholdet i denne kritikken. Lillemæhlum svarer Håkerud skriftlig og styret står bak 

dette.  

 


