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    Vestfold Travforbund 

 

ENDELIG 

PROTOKOLL FRA STYREMØTE9– 2019, DEN 11.11.2019 

 

 

Tid:  11.11.2019 kl. 17.30-19.00 

Sted:  Ulf Thoresen-rommet, Jarlsberg Travbane 

 

Tilstede: Gunnar Flåten, Tone Næss, Roger Hansen og Mats Kristiansen, Truls S. 

Glittum og Hans Marius Østby Schrøder. 

Forfall: Linda Bø. 

Forb.sekr: Birthe Austevoll 

 

  

 

SAKSLISTE:    

S 1-9/19             Godkjenning av protokoll 8/2019 

S 2-9/19             Status endring i styresammensetning 

S 3-9/19             Rangeringsforslag strategiplan «Trav 2025» 

S 4-9/19             Evaluering V75 lør. 9. nov. 

S 5-9/19             Ponniutvalget v/Monica Børli Låhne 

 

 

Eventuelle saker 

 

 

PROTOKOLL 

S 1-9/19 Godkjenning av protokoll 8/2019 

   

  Vedtak: 

  Protokoll 8/2019 godkjennes. 

 

 

S 2-9/19 Status endring i styresammensetning 

Endring i styresammensetning er ikke gjennomført ennå. Endringen må foretas 

av et styremedlem først. 

 

Vedtak: 

Styret tok informasjonen til orientering.  

 

 

S 3-9/19 Rangeringsforslag strategiplan «Trav 2025» 

Styret gjennomgikk resultatet av gruppearbeid under BVTs høstkonferanse, og 

uthevet de punktene som burde få høyest prioritet i strategiplanen.  

 

Vedtak: 

Uthevede punkter sendes Ingar Skiaker for videre behandling. 
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    Vestfold Travforbund 

S 4-9/19 Evaluering V75 lør 9. nov. 

Det var rundt 50 personer som benyttet seg av mat – tilbudet i teltet, og noen 

nyregistreringer på spill. Gratis ponniridning og kjøring bak seremoniplass var 

et meget positivt tiltak, som ble satt pris på av alle besøkende på 

publikumssiden. Flere lag og enkeltpersoner hadde gjort en enorm innsats med 

andelsspill i forkant av V75 dagen, noe som beløp seg til rundt 250 - 300 000,- 

i forhøyet spill omsetning – veldig bra jobbet! 

 

Vedtak: 

Styret takker alle for den flotte innsatsen som det står stor respekt av! 

 

 

S 5-9/19 Ponniutvalget v/Monica Børli Låhne 

Ponniinstruktør Monica Børli Låhne ble invitert til styremøte for å informere 

om ponnigruppen på Jarlsberg. De har treninger annenhver onsdag både vår og 

høst. Det er mellom 10 og 15 ekvipasjer med på treningene, og det har vært nye 

rekrutter hvert år de siste årene. Alt fungerer veldig bra, de har det veldig trivelig 

med både barn og voksne i gruppen. VT bidrar økonomisk til premier i 

ponniløpene på Jarlsberg, reisetilskudd til ponnilandsleir m.m. Den årlige 

juleavslutningen blir onsdag 4. desember i ponnibua.  

 

  Vedtak: 

  Styret tok informasjonen til orientering. 

 

Eventuelt Generalforsamling VT 

VT avholder generalforsamling torsdag 12. mars 2020 på Ulf Thoresen rommet 

på Jarlsberg Travbane. 

 

Landsrådsmøte 

Gunnar Flåten deltar på landsrådsmøte torsdag 19. nov. 

 

Aksjon Hest for Folk flest 

Morgan Sannes undersøker busstur fra Sande til Oslo ifm aksjonen «Hest for 

folk flest» som skal markere seg utenfor Stortinget tirsdag 26. november kl. 

17.30. Nærmere info om buss sendes ut via medlemsregisteret. 

 

Neste styre- og lagledermøte foreslås tirsdag 21. januar hvis ingen av lagene 

har generalforsamling den dagen.  

 

Frist for merknader til protokollen:18.11.19/Birthe Austevoll 

Ingen innkomne merknader til protokollen:25.11.19/Birthe Austevoll 

 

 

 

Gunnar Flåten                                        Tone Næss                                  Truls S. Glittum 

 

 

                        Roger Hansen                                                       Mats Kristiansen 


