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    Vestfold Travforbund 

 

ENDELIG 

PROTOKOLL FRA STYREMØTE 6 – 2017, DEN 30.11.2017 

 

Tid:  30.11.2017 kl. 17.00-19.00 

Sted:  UT-rommet, Jarlsberg Travbane 

 

Tilstede: Ingar Aarøe, Truls S. Glittum, Lilly Anine Holje og Morgan Sannes. 

Forfall: Tor Martin Treff, Rolf Roar Halvorsen og Gunnar Eirik Flåten. 

Forb.sekr: Birthe Austevoll. 

  

 

 

SAKSLISTE: 

S 1-6/17          Protokoll styremøte 4/2017 

S 2-6/17          BVT Høstkonferanse 11. nov 

S 3-6/17          Årets hest 2018 

S 4-5/17          Ungdomsmatchen Jarlsberg-Forus 

S 5-6/17 Søknad om DU-midler 

S 6-4/17          Regnskap pr. 31.10.2017 

 

 

 

Eventuelle saker 

 

 

 

PROTOKOLL 

S 1-6/17 Protokoll styremøte 5/2017 

 

  Vedtak: 

  Styreprotokoll 5/2017 godkjennes. 

 

 

S 2-6/17 Evaluering høstkonferansen 

Det var færre deltakere enn vanlig på årets høstkonferanse, kun 62 personer 

deltok. Siden det var et forsøksprosjekt å ha konferanse på en dag i egne 

lokaler, ble det laget et spørreskjema over hva deltakerne mente om dette. 

Vi fikk inn totalt 55 svar, og av disse har følgende svart: 

- 27 svarte 1 dag på en travbane 

- 5 svarte 1 dag på et hotell 

- 23 svarte 2 dagers med hotell og overnatting 

Ved evaluering av dette kan det også nevnes at flesteparten fra Vestfold stemte 

på en dag på en travbane. 

 

Vedtak: 

Høstkonferansen ble gjennomført på en ryddig måte med gode 

diskusjoner. 
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S 3-6/17 Fastsettelse av dato for generalforsamlingen 

Vestfold Travforbund ønsker å avholde generalforsamling på UT-rommet, 

Jarlsberg Travbane mandag 12. mars kl. 18.00. 

 

Vedtak: 

Generalforsamling avholdes 12.03.2018. 

 

 

S 4-6/17 Ungdomsmatchen på Forus – info om turen 

Det var i alt 10 ungdommer som lørdag morgen reiste til Forus sammen med 

forbundssekretæren. En av ungdommene dro med bil mens resten tok fly t/r 

Torp. I Stavanger ble vi møtt med minibuss hvor det bar rett av gårde til 

oljemuseet i Stavanger. Deretter var det innsjekk på hotell etterfulgt av 

omvisning i stallen til Pål Buer og middag på travbanen. Det var kveldskjøring 

på Forus, og våre ungdommer skulle delta i ungdomsløp sammen med 

ungdommer fra Forus og Dalarna i Sverige. Fra Jarlsberg deltok i alt 5 kusker. 

To av dem kjørte sitt aller første totalisatorløp, og det endte faktisk med seier 

på direkten for en av dem. Dagen etter var det aktiviteter og omvisning hos 

Brit Elin Oftedal på Solbakken Gård, som bl. a. driver med organisert 

«hestebarnehage» for føll etter at de er skilt fra hoppen og frem til beiteslipp. 

Vi fikk servert gryterett på låven før det bar av gårde til flyplassen igjen.  

  

Vedtak: 

  Ungdomsmatchen på Forus ble en vellykket tur med supre ungdommer! 

 

 

S 5-6/17 Søknad om DU-midler 

Larvik Travlag søker om DU-midler på kr. 80.000,- til etablering av vaskeboks 

under tak og rehabilitering av klubbhus og toaletter på Tjølling Landbane. 

 

  Vedtak: 

  Styret gir sin anbefaling av DU-søknaden fra Larvik Travlag til DNT. 

   

 

S 6-6/17 Regnskap pr. 30.11.2017 

  Styret hadde ingen spesielle merknader til regnskapet. 

 

Vedtak: 

Styret tok regnskap pr. 30.11.17 til orientering. 

 

 

 

 

Eventuelt Info fra landsrådet 

Forbundsleder informerte om saker som hadde vært oppe til behandling i 

landsrådet. 
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Kommentarer/løsningsforslag knyttet til fordelingen av 

oppdretterpremier 

Dette punktet ble diskutert i fellesskap med forbundslederne på lagledermøtet i 

etterkant av styremøtet og tilbakemeldingen til DNT står nevnt i notat fra 

lagledermøte 30.11.2017 

   

   

 

   

Frist for merknader til protokollen: 15.12.2017/Birthe Austevoll 

Ingen innkomne merknader til protokollen: 21.12.2017/Birthe Austevoll 

 

 

 

 

Ingar Aarøe   Truls S. Glittum

  

 

 

 

Morgan Sannes                                                                                                Lilly A. Holje 


