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    Vestfold Travforbund 

 
ENDELIG PROTOKOLL STYREMØTE 5 – 2020-2021 
 
Tid:  16.09.2020 kl. 17:30-21:30 
Sted:  UT-rommet, Jarlsberg Travbane  
 
Til stede: Gunnar Flåten, Tina Gabrielsen, Roger Hansen 
  Mats Kristiansen, Truls Glittum, Malin Sandbæk (vara) 
Ikke til stede: Josefine Eilertsen (vara) 
Referent: Hege Rokseth, forbundssekretær 
  
SAKSLISTE: 
S1-5/20 Godkjenning av protokoll VT 4 2020-2021 
  Referat fra Lagleder.  
S2-5/20 Oppsummering fra DNT GF 
S3-5/20 Høstkonferansen  
S4-5/20 Saker fra forbundssekretær 

- Økonomi 
- Medlemsregister 
- Til Start 
- Ponniavdelingen 

S5-5/20 Sonderingsmøte rundt samarbeid Buskerud og Vestfold. Orienteringssak.  
S6-5/20 Arbeidet i de andre styrene på Jarlsberg. Orienteringssak. 
 
Eventuelle saker 
 
PROTOKOLL 
 
S1-5/20 Godkjenning av protokoll VT 4 2020-2021 
  Godkjent og signert 
  Referat fra Lagleder.  

Godkjent 
 

S2-5/20 Oppsummering fra DNTs GF. 
Det ble avholdt Landsråd i forkant av GF på fredag. Det ble en del diskusjon 
rundt saken om avlsreglementet, som var meldt inn fra VT. Landsrådet støttet 
VT. Gjøres om til en styresak i DNT ved at den ble trukket som sak på GF. 
Ang. valgene: Ingolf ble gjenvalgt som nestleder for nye to år. Erik 
Skjervagen, som sitter i Jarlsbergstyrene, ble valgt inn som første vara. 
 
Vedtak: Styret tok saken til orientering.  Sender reiseregning som vanlig. 
DNT refunderer en fast sats til Forbundet. 
 

S3-5/20 Høstkonferansen  
  Leder informerte om status rundt arrangementet 

 
Vedtak: Styret øker budsjettet pga arrangør fra 24 000 til en ramme på ca 50-
60 000 slik at vi kan invitere gode foredragsholdere. Vi har allerede invitert 
Marius og Anette.  
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Vi inviterer også Knut Veum, Ingolf Herbjørnrød og Erik Skjervagen. 
Ponnigruppa v/Monica. Daglig ledere ved de to travbanene. Styrelederne i 
driftsselskapene.  
 

S4-5/20 Saker fra forbundssekretær.  
- Økonomi  

o Det ligger ingen åpne fakturaer igjen fra hestegallaen 2019. Hege 
har ikke fått svar fra Birthe på om det kan være noe som ikke er 
fakturert som er åpent.  

- Medlemsregister.  
o Hege har samarbeid med servicetorget og skal sette opp et 

Teamsmøte.  
- Til Start.  

o Positiv trend. Virker bra for rekruttering.  
- Ponniavdelingen.  

o Arrangement på Kjølling kom i konflikt med arrangement på 
Klosterskogen. Finner ny dato i oktober. En del ponnitreninger har 
blitt avlyst den siste tiden pga for få påmeldte. Forbundssekretær går 
i dialog med leder for ponniutvalget og leder for Larvik Travlag 
angående arrangementene fremover. 
 

Vedtak: Styret tok saken til orientering, og ba forbundssekretær finne ut av om 
det stod igjen noen åpne poster etter hestegallaen 2019 i regnskapet.   
 

S5-5/20 Sonderingsmøte rundt samarbeid Buskerud og Vestfold.  
Det var et felles drøftingsmøte for BT og VT 28/8 i tilknytning til DNTs GF. 
Det var en god og positiv tone og man skal fortsette arbeidet rundt dette.  
Deltakere fra VT: Gunnar (leder), Tina (nestleder) og Mats (styremedlem). 
Deltakere fra BT: Endre Storhaug (leder) og Erling Bottolfs (nestleder). 
 
Vedtak: Styret tok saken til orientering 
 

S6-5/20 Arbeidet i de andre styrene på Jarlsberg. 
  Roger og Tina orienterte om arbeidet i styrene. 
 
  Vedtak: Styret tok saken til orientering 
  
Eventuelt 1  

På løpsdag – få inn sponsor fra hvert lag, og lage en godteri-pose el.l til de som 
har starthest. Vi står sammen i Vestfold og gjør dette.  

 
Gunnar Flåten Tina Gabrielsen Mats Kristiansen 
 
 
 
Truls Glittum Roger Hansen 


