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REFERAT FRA STYREMØTE NR. 5/2013 

I KONGSBERG TRAVSELSKAP 
 

Dato:  15. april 2013 kl. 19.30 

Sted:  Kongsberg Travbane 
 

 

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

Hotvedt, Helge Grimnes, Ove Bjerkeset 

 

Forfall: Sidsel Stordalen 

 

Kopi:  Buskerud Travforbund 
 

 

Sak 48/2013: Referat fra forrige møte 

Det var ingen kommentarer til dette. 

 

Sak 49/2013: Møtekultur 

Det var kommet inn forslag om å skjerpe inn møtekulturen, og det var enighet om dette.  

 

Sak 50/2013: Foredrag 

Det er planlagt et foredrag i løpet av våren. Vegar forespør aktuelle kandidater.  

 

Sak 51/2013: DU-midler 

Vi har søkt om DU-midler til utbedring av banen, og har fått muntlig tilsagn om at vi får 

midler til dette. Vi kommer tilbake med konkret sum når vi får dette skriftlig fra DNT. 

 

Sak 52/2013: Jubileumsfest 

I forbindelse med at laget er 110 år, skal vi arrangere jubileumsfest i oktober. Festkomiteen 

skal ha møte snart, og tar de videre forberedelsene.  

 

Sak 53/2013: Dugnad 

Vi tar årets første dugnad på banen mandag 13. mai klokken 18.00, hvor rydding og 

oppussing av hele området står på programmet. Ta gjerne med rive (jern og plast), trillebår, 

hammer og sag.  

 

Sak 54/2013: Tur til Oslo Grand Prix 

Vi arrangerer tur til Oslo Grand Prix søndag 12. mai med felles transport. Påmelding er 

torsdag 9. mai. Ytterligere informasjon fås av Linda Borgan. 

 

Sak 55/2013: Felles trening 

Det er fortsatt litt is og snø igjen i den søndre svingen på banen. Vi regner med at denne 

smelter i løpet av kort tid. Vi avholder vårens første felles trening lørdag 4. mai klokken 

12.00. 
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Sak 56/2013: Grillfest 

I likhet med i fjor kommer vi til å arrangere grillfest på banen. Det blir noenlunde samme 

opplegg som sist, og denne blir lørdag 8. juni. 

 

Sak 57/2013: Kurs for tillitsvalgte 

Anne Gromstad og Sidsel Stordalen deltok på kurs for tillitsvalgte i regi Buskerud 

Travforbund. Vi forespør Buskerud Travforbund om vi kan få til et nytt slikt kurs for alle våre 

tillitsvalgte. Det ble videre vedtatt at et slikt kurs blir obligatorisk for alle nåværende og 

fremtidige tillitsvalgte. 

 

Sak 58/2013: Ponnigruppe 

Ponniutstyr er bestilt. Anne og Sidsel er påmeldt til kurs for ponniinstruktører på Starum i 

september. De vil også delta på ponnitreningene til Buskerud Travforbund fremover. Det er 

for øvrig ponnidag på Drammen Travbane 1. mai. 

 

Sak 59/2013: Bursdager o.l. 

Det ble satt opp retningslinjer for gaver/blomster ved bursdager og andre anledninger.  

 

Sak 60/2013: Informasjon/saksliste 

Det ble vedtatt at lagets leder Vegar vidersender alle e-poster fra DNT, Buskerud Travforbund 

o.l. direkte til alle styre- og varamedlemmer. Lagets leder setter også opp saksliste, som 

sendes ut til alle møtedeltagerne senest tre dager før møtet.  

 

Sak 61/2013: Eventuelt 

Det var ingen saker under dette punktet. 

 

 

Møtet avsluttet kl. 21.15 

 

Neste styremøte blir mandag 6. mai. 

 

 
Ove Bjerkeset 
18. april 2013 


