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    Vestfold Travforbund 

 

ENDELIG 

PROTOKOLL FRA STYREMØTE 7 – 2017/18, DEN 17.01.2018 

 

Tid:  17.01.2018 kl. 18.30-21.00 

Sted:  UT-rommet, Jarlsberg Travbane 

 

Tilstede: Ingar Aarøe, Truls S. Glittum, Rolf Roar Halvorsen og Gunnar Eirik Flåten. 

Forfall: Tor Martin Treff, og Lilly Anine Holje. 

Forb.sekr: Birthe Austevoll. 

  

 

 

SAKSLISTE: 

S 1-7/17-18          Protokoll styremøte 6/2017 

S 2-7/17-18          Forberedelse hestegalla 

S 3-7/17-18          Forberedelse generalforsamling i VT 

 

 

Eventuelle saker 

 

 

PROTOKOLL 

S 1-7/17-18 Protokoll styremøte 6/2017. 

 

  Vedtak: 

  Styreprotokoll 6/2017 godkjennes. 

 

 

S 2-7/17 Forberedelse hestegalla 

Gallakomiteen består av forbundsleder, forbundssekretær, Hege Rollstad fra 

Horten og omegn Travforening og Tone Næss fra Holmestrand og omegn 

Travforening. I tillegg bistår Thomas Rousalis med råd og erfaringer fra 

tidligere års arrangementer. VT styret er ansvarlig for prisen «årets ildsjel», og 

dette året ønsker de å gi prisen til de som trofast arrangerer rutineløp på 

dugnadsbasis annenhver tirsdag gjennom året på Jarlsberg Travbane. Denne 

gjengen består av 6 ildsjeler, og disse inviteres med følge til hestegalla av 

driftsselskapet. 

Gamle og nye sponsorer kontaktes for årets hestegalla, i tillegg kontaktes 

travlagene for spørsmål om lagsbidrag som i fjor. Billetter legges ut på 

TicketCo, og det opplyses om hestegalla i programmet, på facebook, via sms 

og på hjemmesiden. 

    

Vedtak: 

Vestfold hestegalla arrangeres lørdag 3. mars på Oseberg kulturhus etter 

samme opplegg som tidligere år. Årets Ildsjel prisen vil i år gå til 

«rutineløpsgjengen» på Jarlsberg Travbane. 
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    Vestfold Travforbund 

S 3-7/17 Forberedelse generalforsamling i VT 

Generalforsamling avholdes mandag 12. mars. Innkalling er sendt ut, frist for 

utsendelse av sakspapirer er 26. februar. Saker til generalforsamlingen må 

være innkommet senest 19. februar, det samme gjelder valgkomiteens 

innstilling. Middag vil serveres etter generalforsamlingen. 

 

Vedtak: 

  Forberedelser til generalforsamling følges som beskrevet over. 

 

 

Eventuelt Utbetale rest banebidrag 2017 

VT har fått et disponibelt beløp på kr. 15.000,- som kan tildeles fritt.  

Styret valgte å utbetale dette til lag som hadde gått ned i sats som følge av den 

nye kategoriseringen av banebidrag. Følgende lag ble tilgodesett med kr. 

5.000,- hver: Holmestrand og Omegn Travforening, Larvik Travlag og Lågen 

Travlag. 

  

  Startavgiften 

Styret har fått en henvendelse om startavgiften og hvem som mottar dette   

beløpet? Svaret til det er at 50 % av startavgiften går til DNT, og 50 % går til 

driftsselskapet på Jarlsberg. 

 

  Nytt kjøkken i ungdomsbua 

Styret ønsker å sette inn et nytt kjøkken i ungdomsbua til neste år, og vil se på 

ulike tiltak for å søke støtte til dette. Viktig at alle som er tilknyttet Vestfold 

Travforbund og Jarlsberg Travbane får vite at de kan leie/disponere bua til 

møter og arrangementer. 

   

  Valg til styret i VTH AS 

Når det gjelder valg til styret i Vestfold Trav Holding AS er dagens ordning 

følgende: VT styret har dobbeltstemmer, altså 10 stemmer til sammen, i tillegg 

er det en stemme fra hvert lag, dette utgjør 9 stemmer. Ved sammenslåing av 

lag vil VT fortsatt ha 10 stemmer, mens lagene har en stemme hver. VTs 

innstilling er å ha 3 representanter fra VT inn i holdingsstyret. Eiersitsen i VT 

vil til enhver tid være 100% fordelt på hvert lag, mens VT eier 100% i VTH 

AS. 

 

Neste styremøte settes til 20. februar 2018. 

   

Frist for merknader til protokollen:09.04.18/Birthe Austevoll 

Ingen innkomne merknader til protokollen:10.04/8/Birthe Austevoll 

 

 

Ingar Aarøe                                                                                              Gunnar Eirik Flåten  

 

 

Truls S. Glittum  Rolf Roar Halvorsen                                           

                                                     


