
 
 

Vestfold Travforbund  Protokoll styremøte 21.02.2022 Side 1 
 

    Vestfold Travforbund 

  

PROTOKOLL - VT 9 
 
Tid:  21.FEBRUAR 2022 - KL. 20:00 – 23:10 
Sted:  Microsoft Teams  
Til stede: Gunnar, Tina, Roger, Malin og Celine  

(C. var med til 20:45. Hun måtte forlate møtet under behandling av saksforslaget fra 
VT ang vedtekter) 

Ikke til stede: Truls Glittum 
Referent: Hege Rokseth, forbundssekretær 
 
SAKSLISTE: 

1. Årsberetningen 2021 
2. GF Sakspapirer 
3. GF Invitasjon – gå gjennom invitasjonsliste 
4. Årets ildsjel 2021 

Eventuelt  
 
Gunnar åpnet møtet med å ønske velkommen. Han informerte også om meldingen om at Truls 
trekker seg. Maildialogen, støyen og språkbruken siden forrige møte ble også tatt opp.  
Det var ingen saker meldt inn til eventuelt. 
 
S1-9/21-22 Årsberetningen 2021 

Styret gikk gjennom årsberetning. 
 
Vedtak: Styret fordelte de gjenstående punktene og ble enige om å ettersende 
årsberetningen dersom de gjenstående punktene ikke er klare innen fristen for utsending av 
sakspapirene. 

 
S2-9/21-22 GF Sakspapirer.  

Styret gikk gjennom de sakene som hadde kommet inn.  
 
Vedtak: Styret ble enige om styrets innstilling til de forskjellige sakene 
 

S3-9/21-22 GF Invitasjon – gå gjennom invitasjonsliste.  
Styret gikk gjennom deltakerlisten fra 2021 og oppdaterte den med flere inviterte i og med at vi 
nå ikke har restriksjoner i forhold til C-19. 
 
Vedtak: styret tok saken til etterretning 
 

S4-9/21-22 Årets ildsjel 2021. Utsatt sak fra S7-8/21-22 
Det kom inn forslag på fem gode kandidater med begrunnelser for forslagene. Styret var 
stemmeføre ved fire styremedlemmer til stede, og gikk gjennom de innkomne forslagene.  
 
Vedtak: Styret valgte Årets ildsjel 2021. Kandidaten vil bli offentliggjort på Hestegallaen 
14.mai  
 

Eventuelt  
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Protokoll sendt til gjennomgang: 21.02.2022, Hege Rokseth 
Frist for innspill/endringer: 28.02.2022 
Etterlyst enighet: 01.03.2022, Hege Rokseth 
19.05.2022: Justert etter tilbakemelding på formulering av tekst 
 
 
Gunnar Flåten Tina Gabrielsen Roger Hansen 
 
 
 
Malin Sandbæk (1.vara)       Celine Talbot (2.vara) 
 
 
 


