
Styremøte 1-2015 i Ringsker og Omegn travselskap, 04.02.2015

hos Martin Øveraasen

Sak 1-15 Oppsummering av generalforsamlingen, konstitusjon av styret, kasserer, sekretær, 
protokoll fra generalforsamlingen.

Nytt styre:

Formann Per Sandbakken, valgt på generalforsamlingen for ett år

Nestformann Kjell Åge Kjølstad, valg på generalforsamlingen for ett år

Kasserer Kristin Randgaard

Sekretær Tormod Skaare

Nettansvarlig Martin Øveraasen

Vara Jan Berg og Helge Lillemæhlum

Det ble gjort en gjennomgang av referatet fra generalforsamlingen.

Sak 2-15 Overføring av fjorårets renter til brukskonto 

Per overfører pengene til brukskonto.

Sak 3-15 Lokalkjøring på Biri 8. februar15

Det er meldt 61 hester. Kristin har administrert løpsoppsettet. Premier ordnes av Kristin.

Funksjonærer:

Romund Østbø, løpsleder

Gunvor Sveen, veterinær

Harald Finden, hovslager

Harald Finden og Kristin Randgaard, premieansvarlige

Knut Nysveen, Tormod Skaare, dommere

Martin Øveraasen, sekretær

Laila Bergestuen og Petter Thore Schjærpen/ Petrudx2

Helge Lillemæhlum, plassjef

Sak 4-15 Nettansvarlige Martin og Tormod

Det er besluttet at Martin Øveraasen og Tormod Skaare er nettansvarlige. Vi skal ha møte med 
Bergo i Hedmark Travforbund fredag 6. februar og få nødvendig opplæring.

Vi vil også opprette en egen Facebook side for Travlaget, da den som var opprettet er gitt nytt navn 
og tatt over av andre.



5-15 Avslåtte søknader

Avslåtte søknader av ulike slag forberedes av Kjølstad og Øveraasen og legges fram på neste 
styremøte og behandles videre da. Dette er krevende, men vi vil sette en sluttstrek etter den 
behandlingen og starte med blanke ark.

Strategiplanen må så konkretiseres og spisses av styret og legges fram på medlemsmøte for 
respons og videre prosess i medlemsmassen. Gruppeprosess? Den bearbeidede planen vil så 
være grunnlaget for saksbehandling med blanke ark i alle forhold.

6-15 Budsjett og strategiplan

Budsjettforslag utarbeides til neste styremøte. Disponible midler er kr 227 000,- i renteinntekter 
pluss ca. 33 000,- i kontingent. Foreliggende strategiplan videre bearbeides som nevnt over.

7-15 Generalforsamling Hedmark Travforbund

Forberedelse valg Hedmark Travforbund. Per er formann i valgkomiteen. Han fikk noen innspill fra 
styret.

8-15 Medlemmer på vent

Medlemmer på vent. Normal Lov for travlag er vedtatt for laget på generalforsamlingen 2015 og 
praktiseres.

9-15 Fellestreninger

Fellestreninger på Biri. Dette har vært meget vellykket og styret stiller seg bak videre løp. Datoer 
for fellestreninger utover vinteren ser foreløpig slik ut 21.2, 7.3, 21.3 og 4.4.  Det anskaffes 
vaffeljern og det tas litt betaling for kaffe og vaffel. Jan Berg foreslås som ansvarlig.

10-15 Staller

Rognstadhøgda og Biri er alternativer for leie av staller. Rognstadhøgda utredes videre, -legges ut 
på nett med forespørsel om medlemmers behov, og hva som foretrekkes. Opplysninger om priser 
gis av Per Sandbakken for Biri og Kristin Randgaard for Rognstadhøgda. Begge utredes videre. 
Forslag om andre løsninger sendes styret.

Eventuelt

Medlemsmøte i løpet av mars. Fórmøte på Strand sammen med Hedmark Hesteierforening?

 

 


