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    Vestfold Travforbund 

 

ENDELIG 

PROTOKOLL FRA STYREMØTE 4 – 2016, DEN 13.6.2016 

 

Tid: 13.6.2016 kl. 18.30-21.00. 

Sted: UT-rommet, Jarlsberg Travbane 

 

Tilstede: Ingar Aarøe, Gunnar Eirik Flåten, Elisabeth Kverne, Tor Martin Treff og Lilly 

Anine Holje. 

Forfall: Truls Glittum og Anette D. Talbot 

Forb.sekr: Birthe Austevoll. 

  

 

SAKSLISTE: 

S 1-4/16 Protokoll styremøte 3/2016        

S 2-4/16 Status ponnilandsleiren 

S 3-4/16 Status ungdomsgruppen 

S 4-4-/16 Jarlsberg Grand Prix 2016 

 

 

 

Eventuelle saker 

 

 

PROTOKOLL 

 

S 1-4/16 Protokoll styremøte 3/2016 
 

Vedtak: 

Styreprotokoll 3/2016 godkjennes. 

 

 

 

S 2-4/16 Status ponnilandsleiren 

«Banneret» er ferdig på onsdag og kan da henges opp. Kan være lurt å merke 

også innfartsveier med «ponnilandsleir». Dette må muligens godkjennes hos 

vegvesenet. Øvrige plakater lages ferdig til ponnimøtet på tirsdag slik at de kan 

henges opp. Det ble bemerket at det var enkelte ting som manglet eller var 

ødelagt på toaletter etc. i hesteringen, dette må vi ta opp med travbanen. Gunnar 

Eirik Flåten hjelper til med premieutdelingen på seremoniplass før han tar 

nattevakt på ponnilandsleiren. Ingar Aarøe har fått positivt svar fra 

fylkesordfører Hogsnes, han stiller gjerne opp for å erklære arrangementet for 

åpnet. 

 

Vedtak: 

 Ponnilandsleiren 24.-26.juni nærmer seg, det er enda noen løse tråder, men 

stort sett er mye under kontroll. Ingar Aarøe følger opp diverse på toaletter 

med JT AS. 
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S 3-4/16 Status ungdomsgruppen 

 Det har ikke vært møter eller aktivitet siden quiz-kvelden nå. Ungdommene har 

ytret ønske om å få i gang et voltekurs, og de kan start det med en teorikveld. 

Ingar Aarøe skal høre med Trond Olav Salte om han kan komme innom/besøke 

ungdomsgruppen i VT ved anledning - dette som en inspirasjon. Christina 

Sophie Myklebust Pettersen, har deltatt på ungdomssamlingen som fant sted i 

Rogaland. Høre om hun kan stille på neste VT styremøte og fortelle litt om turen. 

Høre mer med Truls Glittum på neste styremøte hva han planlegger videre i 

ungdomsgruppen. Lilly Holje ønsker å bistå ungdomsaktivitetene. Dette var 

øvrige styremedlemmer også interessert i. 

 

 Vedtak: 

 Forbundssekretær inviterer Christina til neste styremøte, og 

ungdomsaktiviteter settes på sakslisten neste gang. 

 

 

S 4-4/16 Jarlsberg Grand Prix 2016 

 Det blir ingen travlagsdugnad på JGP i år, siden de blir bedt om å stille opp på 

dugnad under ponnilandsleiren. Ponnigruppen har sagt seg villig til å ha en liten 

kiosk i hesteringen. De skal stå inne i utetribunen, og overskuddet kan gå til 

Årjängstur med besøk på travskolen der borte. Høre med damegruppen om de 

er interessert i å ha kiosk på publikumssiden, fortrinnsvis der folk hopper over 

gjerdet via banen. 

 

  Vedtak: 

 Forbundssekretær sender henvendelse til damegruppen. JGP tas opp på 

sakslisten igjen på neste styremøte. 

 

 

 

Eventuelt Generalforsamling i VTH AS  

 Det skal være generalforsamling i Vestfold Trav Holding AS onsdag 15.juni. 

Forbundsleder Ingar Aarøe stiller på generalforsamlingen. 

 

 Seniorlunsj 

 Gunnar Eirik Flåten kontakter Gunnar Gjelsås og hører med ham når det passer 

  å komme til en «seniorlunsj» på UT-rommet. Dette for å komme i gang med 

historiske oppdateringer av gamle hestebilder o.l. som finnes i forbindelse med 

Jarlsberg travbanes historie. Videre er det naturlig å invitere blant annet Henning 

Døvle, Arnt Haakestad, Gunnar Flåten, Svein Karlsen med flere.  

 

 Landsrådsmøte 

 Ingar Aarøe deltok på landsrådsmøte under Oslo Grand Prix – lørdagen, og 

berettet litt om sakene som ble diskutert der. 
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Frist for merknader til protokollen: 3.7.2016/Birthe Austevoll 

Ingen innkomne merknader til protokollen: 4.7.2016/Birthe Austevoll 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ingar Aarøe Gunnar Eirik Flåten Elisabeth Kværne 

 

 

 

 

Tor Martin Treff Lilly A. Holje 

 


