
 

 
 

 

 

Referat fra styremøte på Sørlandets Travpark 19. mai 2016 

 

Til stede: Elin Gumpen, Trygve Holtebekk, Therese Nyhaven, Rudolf Roland, Kai Sundberg, Rune 

Upsahl og John Arne Degnes. 

 

Forfall: Steinar Eskeland 

 

Sak 17/16 Økonomi 

Kontoutskrifter for året så langt ble delt ut til orientering, og forbundets inntektskilder ble 

gjennomgått. Det er adm-/driftstilskudd fra DNT, kompensasjon fra Lotteritilsynet og bingomidler. 

Elin orienterte om møte med ponniavdelingen, der det ble avklart at de i utgangspunktet skal stå for 

å arrangere ponniløpene på Sørlandets Travpark innenfor de rammene de har, m.t.p. tilskudd og 

sponsormidler. Andre aktiviteter, som kuskematch, skal det søkes om midler til ved behov. 

 

Til Start-midler fra AS-et er ikke fakturert. John Arne gjennomgår tidligere årganger for å få dette à 

jour. 

 

Sak 18/16 Ponnileir i Åmli 

Laila Olsen ønsker å arrangere leir i Åmli etter modell fra tidligere år. Det forelå ingen søknad på 

møtet, og det ble bestemt å ta denne saken per e-post. 

 

Sak 19/16 Jubileumsbok i Gyland 

Gyland Hestesportslag fyller 40 år i 2016, og har engasjert lokal forfatter til å skrive en 

jubileumsbok. Budsjettet er på kr 125 000, og de søker om kr 15 000 i støtte fra forbundet. 

 

Vedtak: Jubileumsbok for Gyland Hestesportslag 40 år innvilges en støtte på kr 15 000. 

 

Sak 20/16 Ungdomssamling 

DNT arrangerer ungdomssamling (16-26 år) på Forus 17.-19. juni. John Arne sender ut e-post til 

alle medlemmer i aldersgruppen. Klubbene oppfordres til å støtte sine ungdommer økonomisk. 

Forbundet vurderer etter påmelding om det skal arrangeres felles transport. 

 

Therese har snakket med Elin Lode på Forus vedr. oppstart av ungdomsgruppe. Uformell 

pizzakveld ble foreslått. 

 

Sak 21/16 Fellestreninger Til Start 

Første gangen med onsdagstrening for 2-åringer andre onsdag i måneden ble en suksess. Onsdag 8. 

juni er det lokalkjøring, da flyttes treningen til 1. juni. 

 

Sak 22/16 Ungdomsstallen 

Det ble diskutert om aldersgrensen for ungdomsstallen bør endres til 26 år, og om noe kan gjøres 

for å øke belegget. Videre ble ulike vaktordninger i helgene diskutert. Stallens bestyrer Arild 

Topland inviteres til neste styremøte. 

 

Sak 23/16 Årshjul 

Eget årshjul for Agder Travforbund publiseres på forsiden av forbundets nettside. Dokumentet skal 

holdes løpende oppdatert. 



 

Sak 24/16 Temakvelder 

Grimstad og omegn jobber med Jørn Morten Kvikstad, men sliter med å få spikret en dato. 

Marianne Klepaker jobber med andre muligheter, og Kai henger på der. 

 

Sak 25/16 Høstkonferanse 

Årets konferanse blir 23.-25. september på Fjordline med avgang/ankomst Stavanger. Felles med 

Rogaland og Vestenfjeldske. Forbundet dekker turen for styret inkl. vara. Egenandel for øvrige 

bestemmes når prisene er klare, men klubbene er forespeilet 500-1 000 kr. 

 

Sak 26/16 Sekretærstillingen 

Saken ble diskutert uten referenten til stede, og protokollføres ikke. 

 

 

 

John Arne Degnes 

Forbundssekretær/referent 


