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REFERAT FRA STYREMØTE NR. 14/2014 

I KONGSBERG TRAVSELSKAP 
 

 

Dato:  16. desember 2014 kl. 19.00 

Sted:  Kontoret til Stordalen 
 

 

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

Lybekk, Vegar Wetterstad, Helge Grimnes.  

 

Forfall:  
 

 

Kopi:  Buskerud Travforbund 
 

 

Sak 143/2014: Referat fra forrige møte 

Det var ingen kommentarer til dette. 

 

Sak 144/2014: Travfest 

Dette blir kvelden den 24. januar etter. Det vil bli servert velkomstdrink, spekemat, kaffe og 

kringle. Det blir levende musikk. 350 per pers. (Bindene påmelding) Innbydelse er sendt ut. 

 

Sak 145/2014: Lokalkjøring 

Ove ordner med lydanlegg og fastpris på dette framover. Sidsel og Vegar ordner med det vi 

trenger av premier. Mangler fortsatt noen sponsorer. Sidsel og Vegar spør de siste vi mangler. 

 

Sak 146/2014: Funksjonærliste 

Gått igjennom alle og fordelt ut oppgaver. 

 

Sak 147/2014: Generalforsamling Kongsberg Travselskap 

Denne blir fredag 30. januar kl. 19.00 på felleskjøpet.  

Er det noe du vil ta opp, send dette inn til Ove innen 9. januar 2015. 

Årets hest pokalen vil bli levert ut denne kvelden.  

Bjørn Schei henter pokalen. Ove bestiller plaketter og leverer pokalen inn for gravering. 

Blir servert pizza og drikke. 

 

Sak 148/2014: Generalforsamling Buskerud Travforbund 

Denne blir mandag 16. februar. Forslag til behandling av saker sendes inn til Ove innen 26. 

januar. 

 

Sak 149/2014: Kurs med Landgraff 

Deltagerne var veldig fornøyde! Det blir ett kurs til fordi ikke alle kunne sist. Dette blir lørdag 

31. januar på Kongsbergbanen. Det vil inneholde noe av det samme og noe nytt. 300,- med 

hest og 250,- uten. 
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Sak 150/2014: Innkommende post 

Vi har gått igjennom posten som har kommet inn. 

 

Sak 151/2014: Felles trening 

Vi setter ikke opp noen fellestreninger før lokalkjøringen 24. januar. 

 

Sak 152/2014: Kongsbergdagen 2015 

Denne blir mandag 19. oktober. 

 

Sak 153/2014: Tur til Harstad 

NM i Harstad blir denne gangen i pinsehelgen. Kjøringen er lørdag 23. mai. 

I år arrangerer vi ikke noe felles tur, de som vil bestiller selv. Trenger du hjelp til bestilling så 

kontakter du Ove. 

 

Sak 154/2014: Medlemsgjennomgang 

Vi har gått igjennom medlemslista. Det vil bli sendt ut mail til de som ikke har betalt årets 

medlemskontingent. 

 

Sak 155/2014: Eventuelt 

Ingen saker. 

 

 

Neste styremøte blir tirsdag 6. januar 2015 

 

 

Møtet avsluttet kl. 21.00. 

 

 

 
Referent: Margit Aarø 
Dato og år. 16/12/14 


