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    Vestfold Travforbund 

 

ENDELIG 

PROTOKOLL FRA STYREMØTE 9 – 2016, DEN 15.11.2016 

 

Tid: 15.11.2016 kl. 17.30-19.00. 

Sted: UT-rommet, Jarlsberg Travbane 

 

Tilstede: Ingar Aarøe, Elisabeth Kværne,  

Truls S. Glittum og Lilly A. Holje. 

Forfall: Anette D. Talbot. 

Ikke møtt: Gunnar Eirik Flåten og Tor Martin Treff. 

Forb.sekr: Birthe Austevoll. 

 

  

 

SAKSLISTE: 

S 1-9/16 Protokoll styremøte 8/2016        

S 2-9/16 Fastsette dato for GF i VT 2017 

S 3-9/16 Forberedelser til lagledermøtet 

 

Eventuelle saker 

 

 

PROTOKOLL 

 

S 1-9/16 Protokoll styremøte 8/2016 
 

Vedtak: 

Styreprotokoll 8/2016 godkjennes. 

 

 

S 2-9/16 Fastsette dato for GF i VT 2017  

Styret kom frem til mandag 13. mars som dato for generalforsamling. 

Valgkomiteen som består av Borgtor Løno, Bjørn Gustavsen, Eivind Gravdal 

og Morgan Sannes, kan igangsettes. 

 

Vedtak: 

Generalforsamling avholdes 13. mars 2017, på Jarlsberg Travbane. 

 

 

S 3-9/16 Forberedelser til lagledermøtet 

Styret gjennomgikk sakene på sakslisten til det påfølgende lagledermøtet. 

Representanter fra driftsselskapet og eiendomsselskapene var invitert til 

laglegledermøtet. 

 

Vedtak: 

  Lagledermøtet starter med Jarlsberg Travbane Eiendom, status. 
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Eventuelle saker 

Seniorlunsjen 

Henning Døvle er interessert i å delta på dette, men kan ikke påta seg å skrive 

ned historien på det nåværende tidspunkt, grunnet helsemessige årsaker. Hvis 

behov, kan han bistå i dette arbeidet etter hvert. 

 

 

  Quiz mellom ungdomsgruppene på «skype» 

 Siden Quiz konkurranser er noe som tydelig har vært populært på 

ungdomssamlingene i Vestfold i år, kunne det vært intereressant å utvikle dette 

til å bli en konkurransen mellom ungdomsgruppene på de ulike banene etter 

hvert, f.eks via «skype» eller lignende medier.  

 

 

 Symbolsk sum for de som er medlem i ponnigruppen 

 Det har vært vanlig praksis å ta en medlemskontingent for de som deltar på 

ponnitreninger ved Jarlsberg Travbane. Dette ble ikke praktisert inneværende 

år, grunnet forventet dugnadsinnsats fra foreldregruppen under 

ponnilandsleiren. VT ønsker derimot å gjeninnføre dette fra neste år, men kun 

til en symbolsk sum på kr. 100,- pr. deltaker pr. år. 

 

 

 Melsom vgs. 

 Truls Glittum har vært i kontakt med rektor ved Melsom vgs, Roar Jenshagen. 

Han kunne fortelle at det har vært svært få søkere de siste årene til den tidligere 

travlinjen. Han har imidlertid mange synspunkt til hva som skal til for å få dette 

tilbudet opp igjen, og er svært interessert i å få i gang en dialog med DNT rundt 

travlinjen. VT videreformidler dette til styret i DNT, og bistår oppfølgingen. 

 

 

 Hestens Dag arrangert av VT for 2017 

 Dette arrangementet må settes opp på aktivitetsplanen til VT for neste år. 

 

 

 

Frist for merknader til protokollen: 22.11.2016/Birthe Austevoll 

Ingen innkomne merknader til protokollen 23.11.2016/Birthe Austevoll 

 

 

 

Ingar Aarøe  Truls S. Glittum 

 

 

 

                     Elisabeth Kværne                                          Lilly A. Holje 


