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    Vestfold Travforbund 

 

ENDELIG 

PROTOKOLL FRA STYREMØTE 5 – 2017, DEN 1.11.2017 

 

Tid:  1.11.2017 kl. 18.00-20.00 

Sted:  UT-rommet, Jarlsberg Travbane 

 

Tilstede: Ingar Aarøe, Gunnar Eirik Flåten, Rolf Roar Halvorsen, Truls S. Glittum og 

Lilly Anine Holje. 

Forfall: Tor Martin Treff. 

Forb.sekr: Birthe Austevoll. 

  

 

 

SAKSLISTE: 

S 1-5/17          Protokoll styremøte 4/2017 

S 2-5/17          BVT Høstkonferanse 11. nov 

S 3-5/17          Årets hest 2018 

S 4-5/17          Ungdomsmatchen Jarlsberg-Forus 

S 5-4/17          Regnskap pr. 31.10.2017 

 

 

 

Eventuelle saker 

 

 

 

PROTOKOLL 

S 1-5/17 Protokoll styremøte 4/2017 

 

  Vedtak: 

  Styreprotokoll 4/2017 godkjennes. 

 

 

 

S 2-5/17 BVT Høstkonferanse 11. nov 

Walter Brynhildsen er satt opp som møteleder, men han er forhindret til å 

delta, nestleder Gunnar Eirik Flåten stiller opp i stedet. Må undersøke om det 

er tilfredsstillende høyttaleranlegg oppe i Ulf Thoresen- rommet. Sjekke dette 

med administrasjonen. Sette opp arbeidsliste over hva som skal gjøres i 

forkant av konferansen. Lokaler klargjøres dagen før (fredag). Høre med 

foredragsholderne hvilke behov de har for teknisk utstyr til sine 

presentasjoner. 

Påmeldingsfristen er satt til fredag 3. november. Telemark Travforbund 

oversender sin liste samme dag. Samtlige fra VT styret deltar på konferansen. 

 

Vedtak: 

Styret bistår forberedelser til høstkonferansen etter behov. 
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    Vestfold Travforbund 

S 3-5/17 Hestegalla 2018 

Det er 2 travlag som har meldt inn frivillige representanter som ønsker å være 

med i gallakomiteen. Styret i VT må også beregne å være en del av denne 

komiteen. Oseberg kulturhus er reservert for hestegalla lørdag 3. mars 2018. 

 

Vedtak: 

Styret tok informasjonen til orientering. 

 

 

S 4-4/17 Ungdomsmatchen Jarlsberg - Forus 

Offisiell åpning av bua kl. 17.30. Alle står på utsiden i forkant. Ingar Aarøe 

skaffer bånd og saks. Forbundssekretær bestiller marsipankake. Det er 2 løp i 

ungdomsmatchen, et montéløp og et sulkyløp. Noen av Foruskuskene drar 

hjem igjen samme kveld, vi bestiller pizza til deltakerne etter endt kjøredag. 

Styret stiller på seremoniplass i disse 2 løpene. Lørdag formiddag er det avtalt 

med stallbesøk hos travtrener Marius Høitomt i hans avdeling på Tjølling. 

   

Vedtak: 

Ungdomsgruppa har gjort en fabelaktig jobb med oppussing av 

ungdomsbua på Jarlsberg Travbane. VT styret har engasjert seg i 

innkjøp av utstyr og inventar til ungdomsbua, og deltar så langt det lar 

seg gjøre under fredagens ungdomsmatch mellom Forus og Jarlsberg. 

 

 

S 5-5/17 Regnskap pr. 31.10.2017 

Regnskap pr. 31.10. 2017 er ikke klart, og vil derfor sendes sammen med 

foreløpig protokoll.  

 

  Vedtak: 

  Spørsmål til regnskap tas opp ved neste styremøte. 

 

 

Eventuelt Egen Facebook side for Vestfold travforbund 

Styret diskuterte om det skulle opprettes en egen facebook side for Vestfold 

Travforbund. Dette har vært diskutert tidligere, da kom man frem til at det ikke 

var behov for dette i tillegg til facebook sidene for ungdomsgruppa og til start. 

Men i enkelte tilfeller kan det være hensiktsmessig, derfor er styret mer positiv 

til å prøve dette ut nå. Lilly A. Holje har tilbudt seg å administrere denne siden 

i samarbeid med forbundssekretær. 

 

Frist for merknader til protokollen: 17.11.2017/Birthe Austevoll 

Ingen merknader til protokollen:17.11.2017/Birthe Austevoll 

 

Ingar Aarøe Gunnar Eirik Flåten  Truls S. Glittum

  

 

             Rolf Roar Halvorsen                                                Lilly A. Holje 


