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REFERAT FRA STYREMØTE NR. 12/2014 

I KONGSBERG TRAVSELSKAP 
 

 

Dato:  16. oktober 2014 kl. 18.30 

Sted:  Kontoret hos Stordalen 
 

 

Til stede: Ove Bjerkesett, Sidsel Stordalen, Margit Aarø, Bjørn Schei, Per Lybekk 

 

Forfall: Randi Hotvedt, Vegar Wetterstad, Helge Grimnes 

 

 

Kopi:  Buskerud Travforbund 
 

 

Sak 121/2014: Referat fra forrige møte 

Styret har gitt EP Knutsen tillatelse til å jobbe videre med eventuell rettbane og andre trenings 

fasiliteter. Dette kom ikke med i forrige referat.  

 

Sak 122/2014: Kongsbergdagen på Drammen travbane 

Mangler fortsatt to sponsorer til denne dagen. EP sjekker opp med Stepien og Sidsel hører 

med Kongsberg Entrepenør.  

 

Sak 123/2014: Elektrisk anlegg 

Vi har hatt gjennomgang av det elektriske på banen av en fra El-Tilsynet. Og vi har fått ei 

liste om diverse ting vi må utbrede. Vi undersøker priser på dette. Vi søker utsettelse til 1. 

juni. 

Kongsberg travselskap står under landbruk i brønnøysundregisteret, men vi skal stå under 

fritid/sport. Ove sjekker opp dette slik at vi får byttet. 

 

Sak 124/2014: Medlemsmøte 

Medlemsmøte blir på mandag 20. oktober kl. 19.00 på Felleskjøpet. Styret møter opp en time 

før.  

 

Sak 125/2014: Foredrag 

Randi har snakket med Øyvind Landgraff og han var villig til å ha foredrag for oss. Ove 

sjekker opp litt nærmere om hva foredraget vil inneholde, dato o.l.  

 

Sak 126/2014: Salg av karameller og kaker 

Sidsel har sjekket opp dette. Vi tar dette opp på medlemsmøte og tar det derfra. 

 

Sak 127/2014: Ponniaktivitet 

Det blir kurs på Starum i november, Sidsel og Randi drar på dette. 
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Sak 128/2014: Felles trening 

Vi drøfter dette på medlemsmøte og setter eventuelt opp etter det. 

 

Sak 129/2014: Søknad gavefond Sparebank 1 

Søknadsfristen er 24.10. Vi tar opp på medlemsmøte om forslag til hva vi kan søke om. 

 

Sak 130/2014: Eventuelt 

Per lurte på fiksing av den ene sulkyen. Det må sveises noe på den og bytte ett dekk. Tar dette 

opp med baneansvarlig. 

 

 

 

Neste styremøte blir 20. november på kontoret til Stordalen kl. 18.30. 

 

 

Møtet avsluttet kl. 20.00 

 

 

 
Referent: Margit Aarø 
Dato og år: 16.10.14 


