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REFERAT FRA STYREMØTE NR. 3/2013 

I KONGSBERG TRAVSELSKAP 
 

 

Dato:  11. mars 2013 kl. 19.00 

Sted:  Kongsberg Travbane 
 

 

Til stede:  Vegar Wetterstad, Linda Borgan, Anne Gromstad, Paul Anders Lia, Randi 

Hotvedt, Helge Grimnes 

 

Forfall: Ove Bjerkeset, Sidsel Stordalen 

 

 

 

Kopi:  Buskerud Travforbund 
 

 

Sak 18/2013: Referat fra forrige møte 

Det var ingen kommentarer til dette. 

 

Sak 19/2013: Gavefond 

Etter å ha søkt Sparebank1 Kongsberg’s gavefond har vi fått litt over 26.000 kroner til 

innkjøp av ponniutstyr. Vegar og Randi møter opp i banken i forbindelse med overrekkelse av 

dette. Det ble opprettet en ponnigruppe, hvor Anne Gromstad, Sidsel Stordalen og Vegar 

Wetterstad er ansvarlige.  

 

Sak 20/2013: Generalforsamling Drammen Travbane 

Denne avholdes tirsdag 19. mars. Paul Anders blir vår representant her.  

 

Sak 21/2013: Utleie av hesteringen 

Vi har fått forespørsel fra Norsk Rotweilerklubb om å leie hesteringen til stevne 3. – 5. mai. 

Det ble vedtatt å gjøre dette for 2.500 kroner. Linda tar kontakt med klubben for videre 

detaljer. 

 

Sak 22/2013: Fellestrening 

Det blir ingen felles trening på Kongsberg Travbane før snøen er borte. 

 

Sak 23/2013: Medlemsfest 

Det blir fest for medlemmer med venner og bekjente på Hostvedt skole lørdag 16. mars. De 

siste detaljene og arbeidsoppgavene til denne ble fordelt. 

 



 2 

 

 

 

 

Sak 24/2013: Søknad midler Hestens Dag 

Søknadsfrist om midler til Hestens Dag 2013 er 30. mars. Det ble bestemt å søke om mer 

penger til lydanlegg, og at Ove skriver søknaden.  

 

Sak 25/2013: Tur til Harstad 

Som de siste årene skal vi arrangere tur til NM for amatører i Harstad helgen 26. – 28. juli. 

Paul Anders sjekker priser på flybilletter og hotell. Interesserte tar kontakt med Paul Anders, 

som også tar imot påmelding. 

 

Sak 26/2013: Spørreskjema 

Vi sendte ut et spørreskjema til medlemmene i januar angående lagets aktiviteter, og disse ble 

gjennomgått. Ove tar vare på disse skjemaene.  

 

Sak 27/2013: Jubileumsfest 

Laget har 110 års jubileum i år, og vi skal i den forbindelse avholde medlemsfest. Det ble 

fordelt arbeidsoppgaver angående prisforespørsel på lokale og orkester.  

 

Sak 28/2013: Markenstravet 

Det ble tatt evaluering av årets Markenstrav. Arrangementet var vellykket. Det blir vurdert om 

vi skal ha veterinær og Røde Kors til stede neste år.  

 

Sak 29/2013: Eventuelt 

Det ble ytret ønske om at alle får tilsendt saksliste før styremøtene. 

 

 

 

Møtet avsluttet kl. 21.30. 

 

 
Anne Gromstad 
19. mars 2013 


