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    Vestfold Travforbund 

 

ENDELIG 

PROTOKOLL FRA STYREMØTE 8 – 2016, DEN 19.10.2016 

 

Tid: 19.10.2016 kl. 18.00-20.30. 

Sted: UT-rommet, Jarlsberg Travbane 

 

Tilstede: Ingar Aarøe, Elisabeth Kværne, Anette D. Talbot, Lilly A. Holje, 

Gunnar Eirik Flåten, Truls S. Glittum og Tor Martin Treff. 

Forb.sekr: Birthe Austevoll. 

 

  

 

SAKSLISTE: 

S 1-8/16 Protokoll styremøte 7/2016        

S 2-8/16 Evaluering høstkonferansen 

S 3-8/16 Seniorlunsj 

S 4-8/16 Ungdomssamling 

S 5-8/16 Strategiplan 2016-2020 

S 6-8/16 Markedsføring Jarlsberg Travbane 

S 7-8/16 Til start samlinger 

S 8-8/16 Melsom vgs. 

S 9-8/16 Forberedelser til lagledermøtet 

 

 

Eventuelle saker 

 

 

PROTOKOLL 

 

S 1-8/16 Protokoll styremøte 7/2016 
 

Vedtak: 

Styreprotokoll 7/2016 godkjennes. 

 

 

S 2-8/16 Evaluering høstkonferansen  

Inntrykket fra høstkonferansen er meget positivt, programmet så noe tynt ut ved 

første øyekast men det viste seg at både foredragsholderne og temaene var 

engasjerende for deltakerne. Det var satt av rikelig med egentid, den fylte vi 

også veldig bra. Vestfold ble også engasjert i en gruppe, som sammen med 

Trond Olav Salte, delte sine erfaringer med en for dagen mangelfull læreplan 

innen hestefaget, rettet mot trav. Dette gjelder både VK1 og VK2. Salte skal ta 

med seg dette videre til den gruppen som er nedsatt i DNT angående 

rekrutteringstiltak innenfor travet. Noe av det viktigste som kom ut av 

høstkonferansen var felles innstilling fra Vestfold ang. representasjons-saken. 

Dette var det samstemt enighet om som en sak med høy prioritet. Viser ellers til 

utsendt referat fra høstkonferansen. 
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Vedtak: 

Høstkonferansen var vellykket. Neste år er det Vestfold som er vertsskap 

for BVT konferansen.  

 

 

 

S 3-8/16 Seniorlunsj 

Gunnar Eirik Flåten har vært i kontakt med de aktuelle nøkkelpersonene som 

innehar mye historie om Jarlsberg Travbane, og de er enig om å møtes en dag 

innen kort tid.  

 

Vedtak: 

  Styret orienteres om dette ved neste styremøte. 

 

 

 

S 4-8/16 Ungdomssamling 

 Tirsdag 18. oktober var det ungdomssamling på UT-rommet. Det kom bare 6 

ungdommer på denne samlingen, men det var mye annet som skjedde denne 

dagen, og flere av ungdommene hadde varslet at de ikke hadde anledning. De 

som deltok var imidlertid meget engasjerte, og kom med mange gode innspill til 

hvordan de ønsker at ungdomsgruppen skal fungere. En av dem er elev ved 

Melsom og kommer fra ungdomsgruppen på Forus, hun kunne fortelle om 

erfaringer derfra. Navnet på ungdomsgruppen ble omdøpt til «Jarlsbergs 

ungdomsgruppe», og har egen facebook-side. De syntes det var interessant å 

jobbe dugnad på til start- og andre tiltak på banen til inntekt for 

ungdomsgruppen. En slik dugnadsinnsats gir kr. 900,- pr. person som jobber 

dugnad direkte til ungdomskontoen, og innsatsen belønnes senere i form av 

lavere egenandel for personen ved arrangementer/reiser i regi av 

ungdomsgruppen. Neste samling blir Quizkveld m/pizza og brus den 3. nov. 

Ungdommene ønskes dessuten selv å dra i gang egne tiltak på tvers av selve 

samlingene, f.eks. invitere til å møte opp og delta på joggetur etc. Alle slike 

tiltak vil forbundssekretær videreformidle på sms via medlemsregisteret, i 

tillegg til at det blir lagt ut på FB siden. 

 

 Vedtak: 

 VT styret ser positivt på ungdomsgruppen, og ønsker å bistå på deres 

premisser så langt det lar seg gjøre. 

 

 

 

S 5-8/16 Strategiplan 2016-2020 

 Leder og forbundssekretær har utarbeidet et forslag til strategi- og handlingsplan 

utfra formålsparagrafen for Vestfold Travforbund de kommende årene. Styret 

kan komme med innspill til den i neste styremøte. 

 

 Vedtak: 

 Strategiplanen for VT er ment som et forslag for styrets målsetninger. 
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S 6-8/16 Markedsføring Jarlsberg Travbane 

 Styret tok opp alle innspill som ble diskutert på høstkonferansen angående 

markedsføring av sporten ved Jarlsberg Travbane. Forbundsleder tar med seg 

dette i møtet med driftsselskapet den kommende uke. 

 

 Vedtak: 

 Synspunkt og ideer rundt markedsføring tas med videre til driftsselskapet. 

 

 

 

S 7-8/16  Til start samlinger 

 Mandag 3. oktober var det kurs i foring og trening av unghester på UT-rommet. 

Rundt 30 personer møtte opp og deltok på dette. Mandag 17. oktober var det til 

start-samling for hester født 2015 på Jarlsberg og hele 10 åringer deltok. 1 av 

dem ble tomkjørt, de øvrige 9 andre ble kjørt i vogn. Ungdomsgruppa stilte med 

3 sekretærer. Neste samling er mandag 24. oktober, denne gang for hester født 

2013 og 2014.  

  

 Vedtak: 

 VT styret er så langt meget fornøyd med oppmøtet på til start samlinger 

ved Jarlsberg Travbane. 

 

 

S 8-8/16 Melsom vgs. 

 Styret ønsker å komme i dialog med Melsom vgs. for å kartlegge hva som skal 

til for å få i gang en hestelinje rettet mot trav igjen. Truls S. Glittum er tidligere 

elev ved skolen, og kan påta seg å kontakte dem og be om et møte.  

  

 Vedtak: 

 VT styret avventer tilbakemelding fra Truls S. Glittum. 

 

 

 

S 9-8/16 Forberedelse til lagledermøtet 

 Lagledermøtet er utsatt fra oktober til 15. november. Her vil også drift- og 

eiendomsstyret bli invitert. De vil informere laglederne om status vedrørende 

videre utbyggingsplaner, samt andre relevante saker de har behandlet. Ny 

gallakomite må også fremskaffes, og lagene vil bli bedt om å komme med 

forslag til kandidater. 

 

 Vedtak: 

 Forbundssekretær sender ut relevant info om gallakomite, lokalkjøringer 

etc. til lagene i forkant. 
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Frist for merknader til protokollen: 26.10.2016/Birthe Austevoll 

Ingen innkomne merknader til protokollen: 27.10.2016/Birthe Austevoll 

 

 

 

 

 

Ingar Aarøe Gunnar Eirik Flåten Truls S. Glittum 

 

 

 

                     Elisabeth Kværne                                          Tor Martin Treff 


