Referat fra styremøte på Sørlandets Travpark 29. mai 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 20/17 Ponniavdelingen
Lene Julseth informerte om deltagelsen i Trekamp på Klosterskogen, og at kuskematchen i Aalborg
er satt til 16. september. Det har kommet forespørsel fra Danmark om det finnes fergerabatter når
de skal hit i juli. Lene kan undersøke med Ingvar på ST. Ponniavdelingen oppfordres til å sende
søknad med budsjett for å få støtte til Aalborg-turen.
Sak 21/17 Bingomidler Arendal og omegn
Arendal og omegn Travselskap har de siste årene mottatt bingomidler gjennom en avtale som ble
ordnet av forbundet. Forutsetningene ved oppstart var at forbundet kunne tildele midler fra disse
pengene til formål også utenfor Arendal og omegn, mens klubben selv fikk beholde en andel (20 %
er nevnt). For perioden 2014-2016 har klubben mottatt kr 246 700 kr. Det er gitt støtte på kr 50 000
til ponnilandsleiren 2015, men ingenting via forbundet utover dette.
Trygve tar en prat med de ansvarlige i klubben om hvordan vi gjør dette framover. Forbundet
ønsker å støtte Åmli Trav- og Hestesportslag med kr 9 000 for lys i tårn og oppselingsbokser (ikke
innvilget DU-søknad). John Arne ber Arendal og omegn om å utbetale direkte til Åmli.
Sak 22/17 Banebidrag/kategorisering
Det er tid for å kategorisere treningsanleggene for nivået på banebidrag. John Arne sender ut
skjemaer til klubbene, og disse behandles på neste styremøte.
Sak 23/17 Sportsplanen
Forbundsleder i Vestenfjeldske, Jan Gjennestad, har sendt en e-post til DNT-leder Knut Weum om
«Oppdretterpremier og strategiske veivalg», hvor vi har fått kopi. Rune har også snakket med Jan
på telefon om saken. Rune ønsket å høre synspunkter fra styret, og det ble uttrykt støtte til epostens innhold. Det ble videre en del diskusjon rundt Premiesjansen.
Sak 24/17 Utestående ungdomsstallen
Status ble utdelt. En del har kommet inn, men det er gjenstår fortsatt mye. John Arne sender ut
purring med 14 dagers frist slik at vi kommer ett steg nærmere inkasso.
Sak 25/17 Hestens dag/sosial samling på Sørlandets Travpark
Det er foreslått en lørdag med fellestrening hvor det gjøres noe sosialt. Grilling etc. Hva med
familiedag med tandemkjøring og innslag fra andre hestesportsgrener? Rudolf nevnte én som
driver med presisjonskjøring. Vi prøver å få til noe lørdag 19. august.

Sak 26/17 Lokalkjøringer
Fire lokalkjøringer i perioden 20. mai til 5. juni var for mye, og Risør og Tvedestrands på ST 1. juni
måtte avlyses. Det var diskusjon om etteranmeldinger bør nektes, etter noen tilfeller med gode
etteranmeldte hester, men det blir opp til hver enkelt arrangør å vurdere. Neste år bør vi ha
terminlistemøte for lokalkjøringene ca. midt i februar.
Sak 27/17 Eventuelt
Forbundet har påtatt seg ansvar for å styre bommene ut i løpsbanen under rutineløpene. Rune og
John Arne koordinerer.
Rune ønsker å teste ut «Rikstoto-dugnad» med salg av spill hos en kommisjonær i Mandal.
Kai ønsker et felles styremøte med forbundet og driftsselskapet, uten administrativ representasjon.
Det var enighet om at dette var en god idé, og Rune finner en dato med styreleder i AS-et.
Næringsforum – flere forbund/baner har nå arrangert dette. Rune tar ansvar for å finne en dato
som passer, V75 26. august?
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Forbundssekretær/referent

