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REFERAT FRA STYREMØTE NR. 18/2013 

I KONGSBERG TRAVSELSKAP 
 

Dato:  7. januar 2013 kl. 19.00 

Sted:  Sidsel Stordalen 
 

 

Til stede:  Helge Grimnes, Vegar Wetterstad. Sidsel Stordalen, Randi Hotvedt, Ove 

Bjerkeset, Margit Aarø,  

 

 

Forfall: Linda Borgan 

 

Kopi:  Buskerud Travforbund 
 

 

 

Sak 183/2013:  Referat fra forrige møte 

Det var ingen kommentarer til dette. 

 

Sak 184/2013:  Generalforsamling 

Generalforsamlingen skal finne sted på kantina på Felleskjøpet fredag 17. januar klokken 

19.00. Arbeidsoppgaver i forbindelse med denne ble fordelt. Det er kommet inn en sak som 

skal behandles. Årets Hester ble utnevnt ut fra lagets statutter. Som vanlig vil det bli servert 

pizza, mineralvann og kaffe. 

 

Sak 185/2013:  Årsbereting 2013 

Årsberetning for 2013 ble gjennomgått og godkjent av styret. 

 

Sak 186/2013:  Regnskap 2013 

Regnskapet for 2013 ble gjennomgått og godkjent av styret. Sidsel kontakter revisorene for 

gjennomgang av regnskapet. 

 

Sak 187/2013:  Budsjett 2014 

Budsjett for 2014 ble satt opp.  

 

Sak 188/2013:  Aktivitetsplan 2014 

Aktivitetsplan for 2014 ble satt opp.  

 

Sak 189/2013:  Valg Buskerud Travforbund 

Styret kom med forslag til kandidater i forbindelse med valget i Buskerud Travforbund på 

generalforsamlingen i februar. Ove, som sitter i valgkomiteen i Buskerud, erklærte seg 

inhabil. På vegne av styret sender Vegar en uttalelse til valgkomiteen.  
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Sak 190/2013:  Nettsiden til Buskerud Travforbund 

Vi synes det er for lite informasjon til medlemmer i Buskerud på nettsiden til Buskerud 

Travforbund. Eksempler er at det ikke har stått noe om Årets Hest Galla, eller noe i etterkant 

av åringsskolen på nettsiden.  

 

Sak 191/2013:  Eventuelt 

Ove deltok på møte i forbindelse med eiendomsutvikling av Drammen Travbane, og refererte 

kort fra denne.  

Det ble besluttet at vi skal fortsette å avholde felles treninger på Kongsberg Travbane. De to 

første vil bli lørdagene 25. januar og 8. februar. Det tas vær og føreforhold når det gjelder 

disse treningene. Nærmere informasjon vil bli lagt ut på lagets hjemmeside. 

 

 

Møtet ble avsluttet kl. 22.15. 

 

 
Ove Bjerkeset 

8. januar 2014 


