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REFERAT FRA STYREMØTE NR. 6/2013 

I KONGSBERG TRAVSELSKAP 
 

 

Dato:  6. mai 2013 kl. 19.30 

Sted:  Kongsberg Travbane 
 

 

Til stede:  Vegar Wetterstad, Linda Borgan, Paul Anders Lia, Randi Hotvedt, Helge 

Grimnes 

 

Forfall: Ove Bjerkeset, Sidsel Stordalen, Anne Gromstad 

 

 

 

Kopi:  Buskerud Travforbund 
 

 

Sak 62/2013: Referat fra forrige møte 

Det var ingen kommentarer til dette. 

 

Sak 64/2013: Møtekultur 

Det ble igjen tatt opp møtekultur. Det ble påpekt viktigheten av å holde seg til saken, men er 

åpent for diskusjoner.  

 

Sak 65/2013: Lover/regler 

Styret oppfordrer våre medlemmer til å holde seg innenfor lover og regler angående karenstid 

og behandling av hester før start. Vi skaffer til veie flere lover og hefte med karenstider, som 

blir delt ut på neste medlemsmøte. 

 

Sak 66/2013: Foredrag 

Vi skal ha et foredrag med Morten Louis Johnsen før sommeren. Vegar avtaler detaljer med 

Johnsen. Det ble bestemt at det avholdes medlemsmøte samme kveld.  

 

Sak 67/2013: Jubileumsfest 

Orkester til festen er ordnet. Ellers tar festkomiteen seg av de øvrige forberedelsene. 

 

Sak 68/2013: Fellestrening 

Vi fortsetter med felles treninger på banen. Datoene for de neste treningene er 18. mai, 8. juni 

og 22. juni klokken 12.00. 

 

Sak 69/2013: Tur til Harstad 

De som skal være med på tur til NM for amatører i Harstad må melde seg på innen 15. mai. 

Ytterligere detaljer ligger ute på vår nettside.  
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Sak 70/2013: Kongsbergdagen 

Så langt er seks sponsorer klare til Kongsbergdagen på Drammen Travbane.  

 

Sak 71/2013: Ponnigruppa 

Anne og Sidsel går på kurs i Drammen. Barn herfra kan være med i Drammen, og får 

godskrevet det for å bli ponnikusk.  

 

Sak 72/2013: Grillfest 

Helge ordner med partytelt. Det blir stereoanlegg som musikk. Folk tar med mat og drikke 

selv. Ytterligere informasjon blir lagt ut på lagets nettside.  

 

Sak 73/2013: Dugnad 

Det blir avholdt dugnad på banen mandag 13. mai. 

 

Sak 74/2013: Diverse 

Vi trenger ytterligere to hengelåser. Vegar kontakter Renate angående detaljer om de låsene vi 

har kjøpt tidligere. 

 

 

 

Møtet avsluttet kl. 20.45. 

 

 
Linda Borgan 
12. mai 2013 


