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REFERAT FRA STYREMØTE NR. 11/2015 

I KONGSBERG TRAVSELSKAP 
 

 

Dato:  5. januar 2016 kl. 19.00 

Sted:  Kontoret til Stordalen 
 

 

Til stede:  Bjørn Schei, Per Lybekk, Sidsel Stordalen, Helge Grimnes, Margit Aarø 

Ove Bjerkeset 

 

Forfall:  Randi Hotvedt, Ernst-Petter Knutsen 

  

Kopi:  Buskerud Travforbund 
 

 

Sak 86/2015: Referat fra forrige møte 

Det var ingen kommentarer til dette. 

 

Sak 87/2015: Medlemsmiddag 

Den årlige medlemsmiddagen finner sted på Messanin på Drammen Travbane i forbindelse 

med løpsdagen mandag 1. februar. Sidsel tar imot påmelding til denne, og kontakter Torill 

Svendsrud. 

 

Sak 88/2015: Lokalkjøring 

Årets lokalkjøring på Kongsberg Travbane er planlagt lørdag 23. april. Selv om det er 

generalforsamling i DNT denne helgen, velger vi å opprettholde kjøringen denne dagen. 

Bjørn undersøker pris på en billig mobiltelefon med kontantkort som kan benyttes ved 

innmelding til kjøringen. Ove sørger for at innbydelsen kommer inn i løpsbulletinen.  

 

Sak 89/2015: Generalforsamling 

Generalforsamlingen avholdes på Felleskjøpets kantine fredag 22. januar klokken 19.00. Alle 

i styret møter senest klokken 18.00. Randi ordner med nøkkel. Ove og Randi ordner med 

bevertning.  

 

Sak 90/2015: Årsberetning 

Ove og Margit skriver denne ferdig til neste styremøte. 

 

Sak 91/2015: Aktivitetsplan 

Aktivitetsplan for 2016 ble utarbeidet.  

 

Sak 92/2015: Årets Hester 

Årets Hester for 2015 ble utnevnt etter statuttene.  
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Sak 93/2015: Ponniaktivitet 

I forbindelse med oppstart av ponnigruppe har vi, etter søknad, fått innvilget 15.000 kroner 

fra Buskerud Travforbund. Disse midlene skal brukes til blant annet hjelmer og 

sikkerhetsvester. Dette kjøpes inn så fort som mulig. Sidsel undersøker dette til neste 

styremøte.  

 

Sak 94/2015: Regnskap/budsjett 

Sidsel gjør ferdig regnskapet og sørger for at dette er revidert til neste styremøte. Sidsel og 

Ove utarbeider budsjett for 2016 til neste styremøte. 

 

Sak 95/2015: Eventuelt 

Det var ingen saker under dette punktet. 

 

 

Møtet avsluttet kl. 20.15. 

Neste styremøte blir på kontoret til Stordalen tirsdag 19. januar klokken 19.00. 

Da er det viktig at alle styremedlemmer møter for å underskrive årsberetning, regnskap og 

budsjett. 

 
Referent: Ove Bjerkeset.  

6.1.2016. 


