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    Vestfold Travforbund 

 

ENDELIG 

PROTOKOLL FRA STYREMØTE 3 – 2016, DEN 18.5.2016 

 

Tid: 18.5.2016 kl. 16.00-18.00. 

Sted: UT-rommet, Jarlsberg Travbane 

 

Tilstede: Ingar Aarøe, Gunnar Eirik Flåten, Elisabeth Kverne, Anette Talbot og Lilly 

Anine Holje. 

Forfall: Truls Glittum og Tor Martin Treff. 

Forb.sekr: Birthe Austevoll. 

  

 

SAKSLISTE: 

S 1-3/16 Protokoll styremøte 2/2016 

S 2-3/16 Generalforsamlinger i datterselskapene 

 

 

Eventuelle saker 

 

 

PROTOKOLL 

 

S 1-3/16 Protokoll styremøte 2/2016 
 

 

Vedtak: 

Styreprotokoll 2/2016 godkjennes. 

 

 

 

 

S 2-3/16 Generalforsamlinger i datterselskapene 

Mandag 23. mai skal det være generalforsamling i datterselskapene Jarlsberg 

Travbane AS, Jarlsberg Travbane Eiendom AS og Jarlsberg Trav Eiendom AS. 

Forbundet er valgkomite for disse styrene, og forbundsleder Ingar Aarøe har 

gjennomgående representasjon i alle styrene ved styreverv i samtlige styrer. 

Ingar Aarøe ville gjerne ha med en til fra styret for også å intervjue daglig leder 

Øystein Dale i forkant av generalforsamlingene, og nestleder Gunnar Eirik 

Flåten sa seg villig til å delta på dette. 

   

 

Vedtak: 

Forbundsleder Ingar Aarøe, representerer VT på generalforsamlingene i 

datterselskapene. 
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Eventuelt  Info eiendom 

Det er pr. dags dato ikke brukt midler på arkitekt-tegninger eller liknende   i 

forbindelse med omregulering av eiendommen rundt adm./publikumsbygget.  

Men eiendomsstyret var i møte med kommunen den 12. mai, hvor kommunen 

ønsker at man skal gå veien rundt en områdereguleringsplan, og i første omgang 

skal området rundt adm./publikumsbygget med parkeringsplasser reguleres.  

Det er tenkt regulert til et kombinert forretnings-, og publikumsbygg, inkludert 

administrasjonslokaler i den sonen som tilsvarer område 3 på kartet. Tanken er 

forretningsdel i 1.etasje, som kan gi eksterne inntekter, og publikumsfasiliteter 

i 2.etasje, inkludert ny restaurant. 

 

Det er tenkt å ha et oppstartsmøte innen man engasjerer arkitekt. Lagene vil få 

info om dette på lagledermøte den 30.mai. 

 

 

  Ungdomssamling 

 Årets ungdomssamling er lagt til Rogaland og Forus Travbane 17.-19.juni. VT 

håper det er mang som melder seg på, og oppfordrer lagene til å gi tilskudd til 

sine ungdommer. VT kan også bidra med litt støtte, størrelsen avhenger av 

hvor mange som deltar. Påmeldingsfristen er 29.mai, info er sendt lagledere og 

de mellom 16 og 26 år, på epost. 

Lilly A. Holje og Tor Martin Treff fra styret er interessert i å delta på 

ungdomssamlingen hvis det er i orden for DNT. 

 

 

Vennskapsmatch Årjäng – Jarlsberg 

Fredag 13.mai var det vennskapsmatch på Jarlsberg Travbane, Det var kun 5 

svenske amatørkusker som deltok, derfor fikk de kjøre 2 løp hver, mens det var 

14 norske som fikk kjøre ett løp hver. Norge stakk av med sammenlagtseier i 

denne omgang, men det kan endre seg når vi drar til Årjäng søndag 28.august. 

Samtlige deltakere var invitert m/følge til UT rommet på Tapas-buffet, etter 

løpene, og hele 40 personer deltok på dette. Det ble i tillegg delt ut 

deltakerpremier i form av en vase som følge av at vennskapsmatchen også hadde 

20- års jubileum. 

 

 

Ponnilandsleir, status 

Det var kun ca. 30 påmeldte ekvipasjer i dag tidlig, mens det antallet har økt til 

rundt 70 i løpet av dagen. Fristen er i dag, men grunnet alle helligdagene utsettes 

fristen til ut denne uken. 

 

Det er sendt ut dugnadsliste til travlagene med oppfordring til å melde seg som 

frivillig under ponnilandsleiren. Det skal også være foreldremøte i ponnibua 

senere i kveld, der er det sikkert også flere frivillige. Regner med at de fleste 

oppgavene er fordelt innen lagledermøte den 30.mai. 
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Frist for merknader til protokollen: 29.5.2016/Birthe Austevoll 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ingar Aarøe Gunnar Eirik Flåten Elisabeth Kværne 

 

 

 

 

Anette Talbot Lilly A. Holje 

 


