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PROTOKOLL  
STYREMØTE 4/ 2021-2022 
 
Tid:  18.10.2021 kl. 18:00 – 21:15 
Sted:  Jarlsberg Travbane, UT-rommet  
Til stede: Gunnar Flåten, Tina Gabrielsen, Roger Hansen, Mats Kristiansen, Truls Glittum 

Malin Sandbæk (1.vara), Celine Talbot (2.vara)   
Ikke til stede:   
Referent: Hege Rokseth, forbundssekretær 
 
  
SAKSLISTE: 

Saksnr. Styreperiode Sak Ansvarlig 
S1-4 2021 – 2022 Protokoller  
S2-4 2021 – 2022 Møteplan  
S3-4 2021 – 2022 Ungdomstrav  
S4-4 2021 – 2022 Høstkonferansen med grovt budsjett   
S5-4 2021 – 2022 Oppsummering av arrangementet 8. oktober  

  Eventuelt   
 
Styreleder Gunnar Flåten åpnet møtet med å ønske velkommen 
 
PROTOKOLL 
 
S1-4/21-22 Protokoller 
Styret evaluerte protokoll VT3 og diskuterte om den burde endres etter innspill fra Magnus 
Taanevig, Holmestrand.  

   
Vedtak: Styret endret teksten i VT3 på følgende vis: 
 

S2-3/21-22 Oppsummering av GF i DNT 
Styreleder gikk gjennom de store trekkene fra generalforsamlingen. Delegaten 
Magnus Taanevig kom med benkeforslag på Knut Weum som styreleder. Dette var 
imot flertallsinnstillingen fra de øvrige delegatene fra Vestfold Travforbund. 
Delegaten Gunnar Flåten fremmet Erik Skjervagens som ny leder i DNT for 
generalforsamlingen. Skjervagen ble valgt med 59 mot 12 stemmer. 
 
Vedtak: Styret ble enig om at i forkant av neste generalforsamling så må det 
diskuteres om man representerer flertallet i forbundet eller laget sitt når man deltar 
på DNTs generalforsamling.  
 

Styret godkjente protokoll VT3  
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S2-4/21-22 Møteplan 
Styret gikk gjennom forslag til møteplan frem til generalforsamlingen 
   

Vedtak: Styret vedtok forslaget som var lagt frem 
 
S3-4/21-22 Ungdomstrav  
Det skal være et møte mellom Tina, Malin og Celine fra styret, Monica fra ponniavdelingen, 
Geir Kamsvåg (Hest360) og forbundssekretær Hege Rokseth i morgen, tirsdag 19.oktober for 
å se på hva vi skal gjøre for å fremme rekruttering.  
   

Vedtak: Styret ba arbeidsgruppen sette i gang et arrangement med attraksjoner som 
kan fenge de unge. Viktig at gruppen har som mål å komme i gang raskt – dvs at det 
ikke er et strategiarbeid. Styreleder kom med noen innspill til arbeidsguppa, bl.a om 
hvordan vi kan knytte dette opp mot aktivitetstall.   

 
S4-4/21-22 Høstkonferansen med grovt budsjett  
Styreleder gikk gjennom programmet, sakene og endringene som måtte gjøres pga kollisjon 
med Midt-Norge som måtte flytte sin høstkonferanse til helgen vår.  
Under forbundsvise møtet, så ønsker vi å diskutere hva lagene kan bidra med av aktiviteter i 
laget og direkte inn mot Jarlsberg Travbane.  
Utgiftene til underholdning under middagen deles mellom hotellet og forbundet. Styret gikk 
gjennom utgiftene til foredragsholderne og andre utgifter og mener vi skal kunne holde oss 
til budsjettet som er satt til 50 000 kroner. 
Gruppearbeidet: Det er viktig at underlaget til gruppearbeidet er tydelig og godt 
gjennomarbeidet.   
   

Vedtak: Styret tok saken til orientering.  
 
S5-3/21-22 Oppsummering av arrangementet 8.10 med utdeling av årets priser 2020 
 
Styret har fått mange positive tilbakemeldinger. Det var derimot mye jobb for å få folk til å 
melde seg på. Ved neste arrangement hvor man skal dele ut priser, så bør man sette av en 
person til å ta bilder. Arrangementet var ikke budsjettert, og vil føre til et avvik.  
   

Vedtak: Styret vedtok at man vil få anledning til å melde seg på innenfor fristen ved 
arrangement i regi av forbundet, men at det vil ikke bli ringt rundt for å rekruttere 
påmeldinger. 

 
Eventuelt 
- Ponnitreningen 13. oktober måtte avlyses. Administrasjonen på Jarlsberg hadde endret 

dag for flomlystrening, uten å involvere ansvarlig for ponniavdelingen, Monica Børli 
Låhne.  Vestfold travforbund aksepterer ikke dette, og krever at ponnitreningene 
prioriteres. Det er enighet om at resten av året kjøres slik det har vært, og at 
medlemmene får informasjon om dette. Forbundssekretær sender ut sms via 
medlemsregisteret. Det skal avholdes et møte mellom Jarlsberg drift og ponniavdelingen 
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leder før neste år planlegges. Det er svært viktig at alle slike endringer både avklares i 
god tid i forkant og at de alltid sendes ut til medlemmene via sms.  

- Treningsløype tilknyttet Jarlsberg. Gunnar har vært på befaring med grunneiere for å få 
til en treningsløype med bakketreningsmuligheter tilknyttet Jarlsberg. Styret jobber 
videre med dette sammen med Øystein Dale.  

- DU-midler. Ligger på www.travsport.no og har søknadsfrist 30.november. 
Forbundssekretær sender en påminnelse til lagene på dette.   

- Informasjon fra ponniavdelingen. Det var gode prestasjoner på Trekampen på Bjerke i 
helgen. Det er tankevekkende at 80% av de aktive travponniekvipasjene kommer fra 
Trøndelag. Vestfold Travforbund sponset med 5000 kroner. Flere travlag sponset også. 
Hvert forbund har et lag med tre barn. Søndag er åpen for alle. Kommunikasjonsutstyret 
som var tenkt for ponnitreningene egnet seg ikke – de jobber videre med saken.   

 
 
 
Gunnar Flåten Tina Gabrielsen Mats Kristiansen 
 
 
 
Roger Hansen Truls Glittum  


