
 

 
 
 
Referat fra styremøte på Sørlandets Travpark 13. februar 2017 
 
Til stede: Elin Gumpen, Trygve Holtebekk, Therese Nyhaven, Rudolf Roland, Steinar Eskeland, Kai 
Sundberg, Rune Upsahl og John Arne Degnes. 
 
Forfall: ingen. 
 
Sak 1/17 Valg 
Valgkomitéen ved Hanne Thygesen og Tor-Odd Fidjestøl orienterte om status foran valget på 
forbundets generalforsamling, og valget ble diskutert med styret. 
 
Sak 2/17 DU-søknader 
Det hadde kommet inn søknader fra Grimstad (tredelt), Arendal og Åmli. Styrets prioritering 
videresendes DU-utvalget. 
 
1. Grimstad (tilbygg stall – totalkostnad 50 000 kr) 
2. Arendal (oppselingsplasser – 22 000 kr) 
3. Åmli (lys i måltårn og i påselingsbokser – 18 000 kr) 
4. Grimstad (oppgradering av treningsveier og sandbane – kr 250 000) 
 
Grimstads søknad om traktorkjøp faller ikke inn under retningslinjene for DU-midler, men sendes 
inn sammen med resten av søknaden. 
 
Videre var det mottatt en søknad fra Stall Inntjore, sendt gjennom Grimstad og omegn, om DU-
tilskudd/banebidrag til treningsløypene der. Disse drives av et sameie bestående av hesteeiere, som 
har leieavtale med grunneier. De lokale anleggene skal kategoriseres i løpet av våren, og det ble 
bestemt å vurdere Stall Inntjore og mulighetene til å motta banebidrag gjennom Grimstad og 
omegn da. 
 
Sak 3/17 DNTs generalforsamling 
Lørdag 29. april arrangeres DNTs generalforsamling på Clarion Oslo Airport. Det ble bestemt at 
forbundet dekker flyreise, mens klubbene selv må stå for overnatting og bankett lørdag. Det blir 
lagt opp til fly inn lørdag morgen kl. 7, med retur søndag kl. 13. 
 
Sak 4/17 Årsberetning 2016 
Utkast til årsberetning ble gjennomgått, og det kom innspill på flere punkter som tas med. 
Beretningen ble underskrevet. 
 
Sak 5/17 Regnskap 2016 
Regnskapet ble gjennomgått og underskrevet. Det ble gitt tilskudd til ponniavdelingen på kr 65 500 
for å fjerne lånet de har til forbundet, og ungdomsstallen er også avsluttet med tap. Disse to 
postene fører til avvik fra budsjettet. 
 



Sak 6/17 Budsjett 2017 
2017 er det siste året vi får ca. 190 000 kr fra Lotteritilsynet, og det blir et overgangsår der det 
legges opp til et overskudd på nærmere 100 000 kroner. Samtidig gjøres det noen grep for å være 
rustet foran 2018 og «den nye virkeligheten». 
 
Ponnigruppa tildeles et tilskudd, framfor å låne etter behov. Ponnigruppas regnskap var ikke 
mottatt til møtet, men har kommet inn i etterkant, og viser et behov for tilskudd på ca. 20 000 
kroner for å gå rundt. 
 
Ungdomsløpene på Sørlandets Travpark med økt premieskala og premie til alle er et dyrt tiltak, 
men effekten av pengebruken er diskutabel. Det var enighet om å avvikle støtten til disse løpene i 
sin nåværende form, og heller støtte opp om ungdomsløp på andre måter. Kuskeserie ble nevnt. 
Sørlandets Travpark bes om et forslag til hvordan dette best kan gjøres. 
 
Budsjettet ble godkjent for behandling på generalforsamlingen. 
 
Sak 7/17 Saldoliste ungdomsstallen 
Det er fortsatt utestående fordringer fra ungdomsstallen, og oversikt over disse ble utdelt. John 
Arne sender krav til de det gjelder, med kopi til styret. 
 
Sak 8/17 Eventuelt 
Lillesand og Birkenes hadde 86 000 kroner i inntekter fra Grasrotandelen i 2016. Tas opp på første 
lagledermøte, her kan det være muligheter for andre. 
 
Terminlisten for lokalkjøringene bør fastsettes. John Arne sender mail til klubbene om datoer. 
 
 
 
 
John Arne Degnes 
Forbundssekretær/referent 


