
11.02.16. kl. 19:00   Brugata 13, Brumunddal.  På Per`s kontor.  

Styremøte i Ringsaker og omegn Travlag  

Tilstede:  

Martin Øveraasen, Harald Finden, Kristin Randgaard, Per Sandbakken, Catherine Åsegård.  

Saksliste:  

1-16   Oppsummering Generalforsamlingen 

            Ble oppsummert som tilfredstillende med god stemning og dyktig møteledelse. 

            Nytt styre, fordeling av roller 

            Kristin Randgaard: Leder. 

            Per Sandbakken: Nestleder. 

            Harald Finden: Regnskap og kasserer. 

  Catherine Åsegård: Sekretær. 

            Martin Øveraasen: Nettansvarlig.  

            Nettansvarlig bestemmer hva som skal legges ut på hjemmesiden vår i samråd 
  med leder.   

Underskrive «overgangspapirer» - Brønnøysund, DNT etc.  

Blei utsatt, pga. tekniske mangler.  

2-16 Møtestruktur. 

Neste møte blir avholdt hos leder.  

Det blei vedtatt å kjøpe inn en skriver, slik av protokollen kan skrives ut og signeres under 
hvert møte. Dette vil gjøre prosessen med å få informasjon ut til medlemmene raskere og 
enklere.  

3-16 Overføring av fjorårets renter til driftskontoen. 

Renteinntekter overføres driftskonto i løpet av uke 7, i henhold til tidligere vedtak. 

4-16 Lokalkjøring – avlyst pga. værforhold. Setter vi opp ny kjøring?  

Det blei diskutert om kjøringen skulle settes opp på nytt, og det blei vedtatt. 

Leder undersøker ny dato for kjøringen med Biri Travbane.  

5-16 Budsjett 

Kasserer og leder går gjennom budsjettet og setter opp ett revidert budsjett til neste 
møte.  



6-16 Generalforsamling – Hedmark Travforbund. 

Hedmark Travforbund avholder sin generalforsamling torsdag 25. Februar på Thon Hotell 
Elverum kl. 19:00. Utsendinger i henhold til valg på generalforsamlingen.  

7-16 Fellestreninger. 

Det blei diskutert og vedtatt at fellestreningene må prioriteres og oppgraderes for å få 
med flere hester. Det blei idèmyldring rundt dette.  Martin arbeider med, undersøker og 
kommer med forslag på neste styremøte. 

8-16 Strategiplan 

Alle får i oppgave å lese nøye på den til neste møte, da må vi bestemme hva vi skal 
prioritere i år.  

Rekruttering er en stor og vanskelig jobb klubben har, da klubben ikke har medlemmer i 
ponni-alder.  

Catherine sjekker opp litt rundt ponniskolen på Sørlandet. Hvordan startet det? Hvordan 
finansieres det? etc.  

Eventuelt. 

Hvordan fange opp alle hestene i laget som starter travløp.  

Styret skal jobbe med å få bedre oversikt over klubbens hester når de starter travløp. 
Sekretær sjekker opp med K.O.T. (Kristiansand og Omegn travlag) mtp. Løpskalenderen de 
har liggende på sin hjemmeside. Dette ville vært en fin og enkel måte for medlemmer og 
andre å få oversikt over hester fra laget når og hvor de starter i travløp.  

Temakveld.  

Det ble idèmyldret rundt hvilket tema som opptar medlemmene, - og styret ønsker 
innspill, gjerne på vår Facebookside eller direkte til en av styremedlemmene 

Martin og Catherine undersøker og arbeider med hvilke muligheter vi klarer fremskaffe til 
vårmøtet, samt forsøke finne ut hva det er mest interesse for. 

Neste styremøte holdes Torsdag 03. Mars  

Catherine Åsegård (Sekretær)                                                                           Ottestad 
12.02.16   (sign) 

Kristin Randgaard Per Sandbakken Harald Finden  Martin Øveraasen 

(Sign)   (Sign)   (Sign)   (Sign)


