
Ringsaker og Omegn
Travlag
Styremøte 5-2018

30.11-18 kl. 17  Amatørstallen på Biri

Styremøte 5-18 Ringsaker og Omegn Travlag

Tilstede: Kristin Randgaard,  Per Sandbakken, Martin Øveraasen, Jan Berg, og Anne-Stine L. 
Werven

Saker:
2 (5)-18 Strategi og Aktivitetsplan « Vi vil»
-Ungdomstrav  : DNT legger nå til rette for at ungdomsarbeidet drives lokalt, og det er etablert 
ungdomsgruppe på Biri Travbane. Det skal jobbes for å rekruttere nye unge til travsporten, men 
også legge til rette for de unge som i  dag er aktive, og vil fortsette i hestesporten, og for at de unge 
skal få muligheter til en langsiktig karrierer innen travsporten
-Tynne felt: Kan vi bidra med noe?  Det kom forslag om at det bør være et løp i grunnlag 0 hver 
løpsdag /eller tidsløp  som er rettet mot hester som ligger i dette sjiktet. Slik at disse hestene har 
løpstilbud hver løpsdag. Dette kan være like  spennende spilleløp som løp i høyt grunnlag.
Hva med en hederspremie til årets amatør?, Ny andelshest som kan stå på Biri?, Inspirasjonstur til 
feks.en svensk trener (2 dagers tur)?

5-18 Amamtørstallen:
-Fungerer fakturering/oppfølging? Dette fungerer utmerket.
-Status : Fra i høst ble det bestemt at Merethe Henriksen deler ansvaret med Anne-Stine L. Werven. 
Slik at Merethe tar seg av den praktiske biten i stallen, mens Anne-Stine tar seg av det 
administrative. Dette fungerer også utmerket.  Pr. I dag er 4 bokser leid ut på langtidsbasis, mens de 
andre 2 er brukt til kortidsleie. 

6(5)-18 Økonomi:
-Status regnskap 3.kvartal: Kasserer orienterer  om at det ligger rundt budsjettet.
-Ubetaling av styrehonorar blir før jul.

15-18 Årsmøte:  Er satt til 25/1-19  kl. 17, varsel er sendt innen fristen. Valgkomiteens leder skal 
kontaktes. Leder skriver årsberetning. Det vil bli bildepremier til årets hester i laget.  Regnskapet 
skal godkjennes, og bilag signeres. Revisorene får regnskapet rett etter nyttår.
Styret håper på mange forslag til bruk av kapitalen

16-18 Lokalkjøringen til laget er satt til 17 /2-19 .  Kjøringen er også publisert i løpsbulletin for 
Januar /Februar-19

17-18 Oppfølging av nettside.  Facebooksiden til laget er godt fulgt opp. Her publiserers det når 
lagshestene starter, og resultatene. Pluss andre ting som skjer i hestemiljøet.  Laget side på 
travsport.no  kan gjerne oppdateres oftere.

19-18
Per gikk igjennom avlsplan , der revidering skal gjelde fra 2020. Avlsplanene  for begge raser ligger
på travsport.no

Per orienterte også kort om Innlandet Travforbund. Per Sandbakken og Kristin Randgaard er 



innvalgt i styret.  Det skal der være et felles styremøte om ca 2 uker.
Representanter fra dette styret, skal også reise litt rundt på de forskjellige generalforsamlingene i 
Hedmark og Oppland og gi informasjon.

Eventuelt:
Husk fristen for å søke DU-midler 15/12-18. Søknaden sendes til Kristin Randgaard, som tar den 
med videre.

2/12-18

   Anne-Stine L. Werven (sekretær)

Kristin Randgaard                                Per Sandbakken

Martin Øveraasen                                 Jan Berg


