
 

 
 

 

Referat fra styremøte på Sørlandets Travpark 29. september 2016 

 

Til stede: Elin Gumpen, Trygve Holtebekk, Therese Nyhaven, Rudolf Roland, Steinar Eskeland, 

Kai Sundberg, Rune Upsahl og John Arne Degnes. 

 

Forfall: ingen. 

 

Sak 28/16 Foredrag med Atle Hamre 

Grimstad og omegn skal arrangere foredrag med livstidsutestengte Atle Hamre. Elin har diskutert 

saken med DNTs styremedlem Trond Olav Salte, og saken er tatt opp i landsrådet. Forbundsstyret 

støtter ikke arrangementet, og ønsker å ta avstand fra det. Trygve gis fullmakt til å kontakte TGN og 

til å uttale seg på forbundets vegne. 

 

Sak 29/16 Facebook 

Det ble diskutert om det bør gjøres endringer med Facebook-sidene tilknyttet forbundet og 

undergrupper. Det var enighet om at Agder Travforbund-gruppen skal inneholde informasjon om 

lokale aktiviteter, og at det blir for mye å følge opp det sportslige for lokale aktive på fast basis. 

 

Sak 30/16 Terminliste 2017 

DNT og NRs terminlisteforslag for 2017 var sendt ut på forhånd. Sørlandet mister én totokjøring i 

2017, og det er en V75. Sørlandets Travpark AS prøver å få endret dette. Forbundet stiller seg bak 

AS-et i saken, og gir ikke noe eget innspill. 

 

Sak 31/16 Ungdomsstallen 

Driften av ungdomsstallen er avviklet, og regnskapet ble gjennomgått. Det er nesten 130 000 kr 

utestående i kundefordringer som er under innkreving. Enighet om å søke bistand fra AS-et til 

inkasso dersom ikke pengene kommer inn. 

 

Sak 32/16 Aktiviteter framover 

Det har vært planer om å avholde et foredrag, men lite konkret foreløpig. Kai tar tak i denne saken. 

Videre ble det bestemt å holde et lagledermøte i forkant av kjøringen søndag 16. oktober. 

Hovedsaker blir Trav 2020 og ungdomsarbeid. Klubbene bes om innspill til saker i innkallingen. 

 

Sak 33/16 Rosa sløyfe/Movember 

Innsamlingen for Rosa sløyfe i 2015 var vellykket, og det ble diskutert oppfølging i 2016. Rune har 

snakket med Richard fra ST, og de vil ha en aksjon i forbindelse med Movember på V75-kjøringen 

i november. Forbundet ønsker å bidra, og Rune er vår kontaktperson. 

 

Sak 34/16 Eventuelt 

Therese informerte om arbeidet med den nye ungdomsgruppa, og fikk fullmakt til å bruke litt 

penger i oppstarten. Elin gikk gjennom regningene for mat i forbindelse med lunsjen i stallkroa på 

onsdagene. Det var enighet om at forbundet dekker eventuelt underskudd. 

 

 

John Arne Degnes 

Forbundssekretær/referent 


