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    Vestfold Travforbund 

 

ENDELIG 

PROTOKOLL FRA STYREMØTE 9 – 2018-19, DEN 22.01.2019 

 

 

Tid:  22.01.2019 kl. 17.30-19.00 

Sted:  UT-rommet, Jarlsberg Travbane 

 

Tilstede: Ingar Aarøe, Tor Erling Johnsen Linda Bø,  

Truls S. Glittum og Rolf Roar Halvorsen. 

Forfall: Tone Næss og Lilly A. Holje. 

Forb.sekr: Birthe Austevoll. 

  

 

SAKSLISTE 

S 1-9/18-19 Godkjenning av protokoll 8/2018 

S 2-9/18-19 Hestegalla 2019 – status 

S 3-9/18-19 Foreløpig regnskap 2018 

S 4-9/18-19 Foreløpig budsjett 2019 

S 5-9/18-19 Hestens Dag 2019 - status 

 

 

 

PROTOKOLL 

S 1-9/18-19 Protokoll 8/2018 

 

Vedtak: 

Protokoll 8/2018, godkjennes.  

 

 

 

S 2-9/18-19 Hestegalla 2019 – status 

Oppdatert status for hestegalla er at samtlige to- og firbente nominerte er 

invitert, det samme er sponsorene, travlagene og det er sendt ut sms til 

medlemmene. Det er opprettet arrangement på facebook, og de nominerte i 

hver klasse er publisert med bilder. Den utenforstående gruppen som foretar 

kåring har avgitt sine svar, denne info videresendes fotografen og studioet som 

produserer film av de nominerte. Nytt av året er at alle de nominerte mottar et 

bilde som minne, vinnerne får samme gave som tidligere år. Påmeldingen er i 

gang, men det er foreløpig litt tregt, noe som dessverre er vanlig. Interessen 

øker som oftest jo nærmere arrangementet man kommer. 

VT gir ungdom mellom 16 og 26 år kr. 100,- i rabatt, men ønsker i tillegg å 

tilgodese styret i damegruppa med kr. 200,- i rabatt. Damegruppa gjør en flott 

innsats hvert år med bl. a. sølvpuss av alle pokaler på UT-rommet og skal 

arrangere dame NM i 2019.  

 

  Vedtak: 

  Videre fremdrift for galla fortsetter som planlagt. 
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    Vestfold Travforbund 

S 3-9/18-19 Foreløpig regnskap 2018 

Foreløpig regnskap viser et overskudd på kr. 9336,- Styret ga sin tilslutning til 

at regnskapet var klart for revisjon. 

 

  Vedtak: 

  Forbundssekretær avtaler møte med VTs revisorer. 

 

 

S 4-9/18-19 Foreløpig budsjett 2019 

Styret gjennomgikk postene i foreløpig budsjett, og sender forslag til endringer 

på mail innen fristen for merknader til protokollen. Endelig budsjett skal 

foreligge sammen med sakspapirer til generalforsamling i VT.  

 

  Vedtak: 

  Budsjettet vedtas på neste styremøte. 

 

 

S 5-9/18-19 Hestens Dag 2019 – status 

Det var et godt planleggingsmøte om hestens dag i forrige uke. Deltakere fra 

flere lag var savnet, men lagene har gitt tilbakemelding om at de sender 

representanter til neste møte den 25. februar.  

 

  Vedtak: 

  Denne saken utsettes til lagledermøtet.  

 

 

Eventuelt: Ungdomskveld Jarlsberg fredag 13. september 

Ungdomsgruppa vurderer å arrangere en ungdomskveld på en 

fredagstravskjøring til høsten, der de vil invitere inn studenter og andre 

jevngamle til Ulf Thoresen-rommet, med utdeling av dekken på seremoniplass 

i hvert løp, mat og spill info. Nærmere dato avtales med travbanen. 

 

Fastrenteinnskudd 1 år 

Styret ønsker å binde opp litt kapital for 1 år for å få bedre rentebetingelser. 

Forbundssekretær sammenligner betingelsene mellom Sparebank1, som er 

travbanens bankforbindelse mot andre aktører. 

 

 

Frist for merknader til protokollen:31.01.19 /Birthe Austevoll 

Ingen innkomne merknader til protokollen:01.02.19/Birthe Austevoll 

 

 

 

Ingar Aarøe Tor Erling Johnsen Rolf Roar Halvorsen 

 

 

 

                           Linda Bø                                                 Truls S. Glittum 


