Til stede:
Elin Gumpen, Trygve Holtebekk, Anne Utsogn, Steven Thorkildsen, Steinar Eskeland, Geir Omholt
(1.vara), Preben Haagensen (2.vara).
Richard Ekhaugen, regionssekretær.
Willy Salvesen, Marit Olsen og Arild Topland fra styret i ungdomsstallen deltok under sak 2.
Geir Omholt og Preben Haagensen fratrådte under behandlingen av søknaden fra Grimstad og Omegn
Travselskap.
Tid: Torsdag 22.oktober kl. 19.00.
Saksliste
1. Godkjenning av referat forrige styremøte
Referatet ble godkjent uten anmerkninger.
2. Ungdomsstallen.
Styret i ungdomsstallen deltok under dette punktet. Willy Salvesen gjennomgikk historikken
for opprettelsen av stallen.
Stallen ble en ungdomsstall i 2007, etter i utgangspunktet å ha vært en ridestall. Dette skjedde
i en tid da Travparken var under administrasjon fra DNT. Norsk Rikstoto betalte
finanskostnaden for lånet på stallen, forutsetningen var at den ble leid ut til Agder
Travforbund for en symbolsk sum. Den skulle være en rekrutteringsstall/ungdomsstall som
skulle gå tilnærmet i null.
Arild Topland kom inn som stallmester, og det ble dannet et eget styre samtidig som eget
regelverk ble utarbeidet..
Alle leietagere har kontrakter, ett eksemplar som stallstyret har og ett som den enkelte
leietaker har.
Personer opp til 23 år har fortrinn, men er det ikke fullt har andre blitt tatt inn. Disse betaler
noe mer per måned i leie.
Tidligere hadde man også en praksis hvor voksne som hadde gått kurs på Travskolen og siden
kjøpte seg egen hest, fikk muligheten til å leie i ungdomsstallen i inntil ett år.
Det er 11 bokser, stallmester har to som en del av lønn. I tillegg finnes to utebokser som er
privat eid, men som det betales leie av på lik linje med andre leietagere.

Leiekontraktene ble gått gjennom i fellesskap.
3. Økonomi forbundet.
Regnskapet for 3. kvartal ble gjennomgått. Styret tok regnskapet med innspill til etterretning.

4. Temakveld
Styret ønsker å invitere travlagsmedlemmer og andre interesserte til en temakveld knyttet opp
mot Til start- prosjektet. Ernst Karlsen blir invitert til å forelese om treningslære. Ønsket dato
er 19. november.

5. Til start-samling 31.oktober
Opplegget for åringssamlingen lørdag 31.oktober ble gjennomgått, og oppgaver i forbindelse
med gjennomføringen ble fordelt.

6. Medlemsmøte 6.desember.
Styret tar kontakt med travlagslederne i Agder i forbindelse med medlemsmøtet «Travsporten
i Agder – veien videre» 6.desember. Travlagene tar med seg 4-6 ressurspersoner til dette
møtet, og det vil bli en sosial samling med buffet i forbindelse med løpsdagen på Sørlandets
Travpark denne dagen.

7. Eventuelt.
Hortemo
Kristiansand og Omegn er under administrasjon fra Agder Travforbund. Klubben får
flere henvendelser fra personer med hester som ikke skal brukes til trav som ønsker
plass på Hortemo grunnet gunstig prissetting.
Vedtak: Forbundsstyret vedtok at stall-leien på Hortemo settes opp med 300 kroner
for ikke-travrelaterte hester som er oppstallet her med øyeblikkelig virkning.
Søknad fra Grimstad og Omegn Travselskap om midler til sandbane
Vedtak: Styret vedtok å avvente tilsvar i saken til behandlingen av innkomne
søknader fra travlagene for støtte i 2016 er ferdig.
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