Referat fra styremøte på Sørlandets Travpark 20. mars 2017
Til stede: Rune Upsahl, Elin Gumpen, Trygve Holtebekk, Therese Nyhaven, Rudolf Roland, Anette
Hovstad, Kai Sundberg og John Arne Degnes. Fra ponniavdelingen møtte Lene Julseth.
Forfall: ingen.
Sak 9/17 Ponniavdelingen
Nyvalgt leder i ponniavdelingen Lene Julseth møtte, og hun fortalte om planer framover. Det vil bli
arrangert en kuskematch med norske og danske kusker, med løp på Sørlandet og i Danmark. Vedr.
økonomi bør ponniavdelingen ha et budsjett, slik at de klarer å gjennomføre løpssesongen med
støtten fra travklubbene og forbundet. Tiltak utover ponniløpene kan det søkes forbundet spesielt
om.
Sak 10/17 Informasjon fra landsrådet
Rune Upsahl informerte fra forrige møte i landsrådet. Status Leangen og representasjon på DNTs
generalforsamling var de viktigste sakene.
Sak 11/17 Lokalkjøringer
Klubbene tas med på råd om hvorvidt det er fornuftig å fortsette med 200 kroner per startende
ponni. Ungdomsløp opprettholdes. Det lages en felles løpsbulletin. Det ble diskutert om det bør
arrangeres sesongfinale på Sørlandets Travpark. Vi spør hva klubbene mener.
Sak 12/17 Forslag til aktiviteter
Det kom opp flere forslag til aktiviteter. Voltekurs (ST arrangerer?), foredrag med Øyvind Berven
(Elin undersøker), foredrag med Morten Antonsen (Therese undersøker).
Sak 13/17 Ungdomsløp på Sørlandets Travpark
Ordningen med breddepremiering og økt førstepremie i ungdomsløp ble diskutert. Det er et dyrt
tiltak, og det er ikke så mange lokale kusker som får flere oppsitt av det. Saken tas opp på
lagledermøtet.
Sak 14/17 Busstur til Oslo Grand Prix
Arendal og omegn ønsker å sette opp buss til Oslo Grand Prix og Elitloppet. Rune sjekker priser og
holder kontakten med Sven Harry Røed i Arendal og omegn.
Sak 15/17 Planlegging av lagledermøte
Klubbene oppfordres til å komme flere enn kun leder. Kjetil Olsen fra Sørlandets Travpark er invitert
og vil fortelle om status for travparken. Stein Larsen skal fortelle om hvordan lokalkjøringene i
Grimstad arrangeres. Videre skal terminlisten for lokalkjøringene og reglene settes. Forslaget om
representasjon på DNTs generalforsamling tas opp.
Sak 16/17 Flere hester til start på Sørlandet

Kai hadde gjennomgått resultatlister, og fant 34 sørlandshester på bortebane på én uke. Klubbene
gis en hjemmelekse til lagledermøtet, å kontakte aktive i sin klubb for å høre hva som skal til for at
de skal starte oftere på hjemmebane.
Sak 17/17 Fordeling av arbeidsoppgaver i styret
Therese fortsetter jobben med ungdomsgruppa, med Anette og Lene som hjelpere. Elin har «Til
start» med Rudolf som støtte. Trygve fortsetter som anleggskontakt.
Sak 18/17 Kjøregodtgjørelse onsdagslunsj
Det ble vedtatt å utbetale kjøregodtgjørelse til Elin for onsdagslunsjene i stallkroa.
Sak 19/17 Eventuelt
Styremøtene innledes heretter med gjennomgang av forrige referat. Det ønskes økonomioversikt
på hvert møte. Det settes opp tillitsmannskurs inkl. medlemsregister så fort som mulig.
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