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REFERAT FRA STYREMØTE NR. 1/2014 

I KONGSBERG TRAVSELSKAP 
 

 

Dato:  23. januar 2014 kl. 19.00 

Sted:  Sidsel Stordalen 
 

 

Til stede:  Ove Bjerkeset, Sidsel Stordalen, Margit Aarø, Vegar Wetterstad, Randi 

Hotvedt, Helge Grimnes, Per Lybekk og Bjørn Schei  

 

Forfall:  
 

 

Kopi:  Buskerud Travforbund 
 

 

Sak 1/2014: Referat fra forrige møte 

På forrige møtet ble det vedtatt å kjøpe en gassgrill, noe som ikke kom med i referatet. 

 

Sak 2/2014: Konstituering av styret 

Ove ble valgt som leder på generalforsamlingen, og Sidsel ble valgt som nestleder. Sidsel er 

fortsatt kasserer, mens Margit ble valgt til sekretær. 

 

Sak 3/2014: Andelslag på spill 

Det er nå 18 andeler, og det blir oppstart uke 5 eller 6. Vegar og Ove er ansvarlige.  

 

Sak 4/2014: Fremdriftsplan 2014 

Det var enighet om å lage en fremdriftsplan for 2014. Ove lager et utkast til denne. 

 

Sak 5/2014: Felles treninger 

Første trening blir lørdag 25. januar, og den neste blir lørdag 8. februar. Det blir sosialt 

samvær i brakka etter treningene.  

 

Sak 6/2014: Generalforsamling DNT 2014 

Denne avholdes 26. – 27. april, og Ove er valgt til å representere laget på denne. 

 

Sak 7/2014: Kanefart 

Vi vurderer å arrangere kanefart sammen med rideklubben 15. eller 22. februar. Margit 

kontakter Gitte Stamstad angående dette. Ove sjekker forsikring rundt et slikt arrangement. 

 

Sak 8/2014: Generalforsamling Kongsberg 

Vi avholdt generalforsamling 17. januar. Årsrapport og dokumenter fra denne sendes til 

Buskerud Travforbund. 
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Sak 9/2014: Folkehesten 2014 

Vi forsøker å selge andeler slik vi har gjort den senere tiden. 

 

Sak 10/2014: Søknader 

Vi forsøker å søke støtte hos DNB og Sparebank 1 angående klubbhus/brakker. Ove og Vegar 

er ansvarlig for dette. Bjørn sjekker pris og detaljer angående brakker.  

 

Sak 11/2014: Liste parkeringsvakter Drammen 

Det ble satt opp liste over parkeringsvakter for 2014. 

 

Sak 12/2014: Tur til Harstad 

Vi skal arrangere tur til Harstad i forbindelse med NM for amatører 26. juli. Paul Anders Lia 

tar seg av detaljene angående dette. 

 

Sak 13/2014: Markenstrav 2014 

Vi har fått forespørsel angående stand på Markenstravet, og har sagt ja til dette. I tillegg til det 

som står i løpsinnbydelsen skal vi kjøre et 2-års løp på idealtid. Også brukshestløpet vil gå på 

idealtid, og vil også åpnes for travhester. Arbeidsoppgaver ble fordelt. 

 

Sak 14/2014: Foredrag/tur 

Det ble foreslått å ta en tur til Trond Anderssen i løpet av vinteren/våren. Ytterligere detaljer 

angående dette kommer senere.  

 

Sak 15/2014: Medlemskveld Drammen 

Vi avholder medlemskveld med gratis middag for medlemmene på Drammen Travbane i 

forbindelse med løpsdagen mandag 17. februar. Påmelding til Sidsel Stordalen innen onsdag 

12. februar. 

 

Sak 16/2014: Eventuelt 

Det var ingen saker under dette punktet. 

 

 

 

Neste styremøte blir torsdag 13. februar klokken 19.00 på kontoret til Stordalen. 

 

 

Møtet avsluttet kl. 22.15 

 

 

 
Referent 
27. januar 2014. Ove Bjerkeset, Margit Aarø. 


