Referat styremøte Agder Travforbund
Sted: Sørlandets Travpark
Dato: 11.05.2015
Møtet ble satt klokken 19:00
Til stede:
Styremedlemmer:
Elin Gumpen, Trygve Holtebekk, Steinar Eskeland og Anne Utsogn
Varamedlemmer:
Geir Omholt
Willy Salvesen og Tor Helge Ryen møtte under sak 5.
Richard Ekhaugen, regionssekretær
Ikke til stede:
Steven Thorkildsen

Saksliste 11.mai 2015
Sak 1 Godkjenning av innkalling
Innkallingen ble godkjent uten anmerkning.

Sak 2 Godkjenning av referat fra forrige styremøte
Referatet ble godkjent uten anmerkning.
Sak 3 Ponnilandsleiren 2015
Regionssekretæren orienterte om fremdriften i arbeidet.
Ponnilandsleiren 2015 avholdes på Sørlandets Travpark 19.-21. juni, og er et samarbeid mellom
driftsselskapet og forbundet. Regionssekretæren er forbundets representant i arrangementskomiteen.
De fleste travlagene har nå meldt inn dugnadsmedlemmer til leiren, og de jobber med å finne to
sponsorer til løpene hver. Agder Travforbund går også inn som sponsor av løp denne helgen.
Sak 4 Høstkonferansen 2015
Regionssekretæren orienterte om fremdriften i arbeidet.
De forbundsvise høstkonferansene har de siste årene vært et samarbeid mellom Agder, Vestenfjeldske
og Rogaland travforbund. I 2015 arrangeres konferansen på Sørlandets Travpark 19.-20. september.
DNT sentralt har spilt inn strategidokumentet «Trav 2020» som et viktig moment. Styret ønsket også å
etterkomme innspill om å sette «Holdninger i travsporten» som et punkt på agendaen.
Regionssekretæren jobber videre med å sy sammen opplegget og presenterer fremdriften på neste
styremøte.

Sak 5 Orientering om driften av Kristiansand og Omegn 2015
Willy Salvesen og Tor Helge Ryen orienterte forbundsstyret om fremdriften på Hortemo etter den
ekstraordinære generalforsamlingen i KOT. Forbundsstyret tok orienteringen til etterretning.
Sak 6 Søknad om lån fra Grimstad
Forbundsstyret behandlet en søknad fra Grimstad og Omegn Travselskap om et rentefritt lån, stort kr.
180 000, til opprettelse av en sandløype ved Frivold Travbane.
Vedtak: Forbundet ønsker en mer detaljert plan og budsjett for opprettelsen av sandløypa før man kan
fatte et endelig vedtak i saken. Styret ønsket derfor å komme på en befaring på området for å kunne
danne seg et bedre bildet av arbeidet.
Sak 7 Søknad om støtte til ponnileir på Åmli
Styret har mottatt en søknad om støtte på 14 000 kroner til Pan Garden ponnileir på Åmli. Leiren skal
avholdes 3.-5.juli.
Vedtak: Styret ønsker å prioritere økonomisk støtte til Ponnilandsleiren 2015 på Sørlandets Travpark
19.-21.juni, og bevilger dermed ikke økonomisk støtte til Pan Garden ponnileir.
Sak 8 Søknad om støtte til Hestens dag i regi Åmli Trav- og Hestesportslag
Åmli Trav- og Hestesportslag ønsker å arrangere Hestens Dag på Engenesbanen i Åmli 3.oktober. I
den forbindelse har de søkt forbundet om økonomisk støtte på 12 000 kroner.
Vedtak: Forbundsstyret henviser søker videre til DNT sentralt for å søke om Hestens Dag-midler.
Sak 9 Premier i ungdomsløpene
Styret ønsker å forespørre driftsselskapet om muligheten for et samarbeid rundt premiering av
vinnerekvipasjene på Sørlandets Travpark generelt. Forbundsstyret ønsker at det deles ut innrammede
bilder fra seiersløpene. Regionssekretæren tar saken videre.
Sak 10 Lokalkjøring Arendal og Omegn Travselskap
Forbundet har mottatt en henvendelse fra AOT om hjelp til å finne god dato for lokalkjøring i 2015.
Styret besluttet at nestleder Trygve Holtebekk tar med tilbakemeldinger til AOT med tanke på
nytenkning rundt lokalkjøringen, og alternative datoer.
Sak 11 Eventuelt
Styret ønsket å ha et spesielt fokus på økonomi i tiden fremover. Videre prioriteringer vil bli gjort når
resultatregnskapet fra første kvartal er klart.
Lokalkjøringsserien som er initiert fra Eiken settes opp på agendaen til neste styremøte. Forbundet ser
på muligheten til et sponsorsamarbeid rundt denne.
Nestleder Trygve Holtebekk informerte om bakgrunnen for innstillingsrådets forslag til Atle Larsen
som ny styreleder i Norsk Rikstoto.
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