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PROTOKOLL  
STYREMØTE 6 – 2020-2021 
 
Tid:  14.10.2020 kl. 18:00 – 21:50 
Sted:  UT-rommet, Jarlsberg Travbane  
 
Til stede: Gunnar Flåten, Tina Gabrielsen, Mats Kristiansen, Truls Glittum, Malin 

Sandbæk (1.vara)  
Ikke til stede: Roger Hansen, Josefine Eilertsen (2.vara) 
 
Referent: Hege Rokseth, forbundssekretær 
  
SAKSLISTE: 
S1-6/2020 Godkjenning av protokoll VT 5 2020-2021 
S2-6/2020 Årshjulet 2021 
S3-6/2020 Høstkonferansen. Status v/Gunnar 

Hva kan hentes ut av gruppearbeidene fra høstkonferansen 2019 som grunnlag 
for tema rekruttering i 2020?  
Alle må jobbe med dokumentet og huke ut sine prioriteringer før møtet  

S4-6/2020 Saker fra forbundssekretær 
- Økonomi 
- Medlemsregister 
- Til Start 
- Ponniavdelingen 

S5-6/2020 Status rundt samarbeid Buskerud og Vestfold. Orienteringssak.  
S6-6/2020 Arbeidet i de andre styrene på Jarlsberg. Orienteringssak. 
S7-6/2020 Landsråd, gjennomgang av saker 
 
Eventuelle saker 
 
 
PROTOKOLL 
S 01-6/2020 Godkjenning av protokoll VT 5 2020-2021 
   
  Vedtak:  

Godkjent og signert 
 
S 1-6/2020 Årshjulet 2021  

Styret gikk gjennom årshjulet for 2021 og satte opp et forslag vi kan jobbe 
videre med.  
 
Vedtak:  
Styret vedtok å lage forslag til Årshjul klart til lagledermøtet og å ha det med i 
styremøtene fremover. 
 

S 2-6/2020 Høstkonferansen. Status v/Gunnar 
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Styret gikk gjennom påmeldingslista, foredragsholdere, presseinvitasjoner og 
agendaen. 
Styret diskuterte også hva som kan hentes ut av gruppearbeidene fra 
høstkonferansen 2019 som grunnlag for tema rekruttering i 2020. 
 
Vedtak:  
Styret jobber videre med å forberede til høstkonferansen. Alle går gjennom 
gruppearbeidet fra høstkonferansen 2019 innen mandag 19.oktober og sender 
de punktene de kan tenke seg å ha med i arbeidet rundt rekruttering på årets 
høstkonferanse.  

 
S 3-6/2020 Saker fra forbundssekretær 

- Økonomi 
- Medlemsregister 
- Til Start 
- Ponniavdelingen 

 
Forbundssekretær gikk gjennom status i de enkelte områdene.  
 
Vedtak:  
Styret tok saken til orientering, og forbundssekretær følger opp de postene i 
regnskapet det var knyttet spørsmål til.  
 

S 4-6/2020 Status rundt samarbeid Buskerud og Vestfold. Orienteringssak 
Styreleder gikk gjennom status i saken, og diskuterte hvordan vi skal legge 
opp saken i tilknytning til Høstkonferansen.  
 
Vedtak:  
Styret tok saken til orientering 

 
S 5-6/2020 Arbeidet i de andre styrene på Jarlsberg. Orienteringssak. 

Styreleder i Jarlsberg Drift AS, Tina Gabrielsen, orienterte. Det jobbes med 
prosessen mot Jarlsberg Grand Prix 2021. Premiefondet har vært oppe til 
diskusjon. Overskuddet for 2021 skal overføres til premiefondet. Det skal 
fullføres asfaltering ved hesteringen. Rekrutterings-/amatørstall har også vært 
oppe til diskusjon.  
Styreleder i VT hadde noen innspill til oppfølgingsaker som vil bli sendt over 
til driftsselskapet. Fokus på sikkerhet og dyrevelferd.  
 
Vedtak:  
Styret tok saken til orientering  
 

S 7-6/2020 Landsråd, gjennomgang av saker  
Styreleder gikk gjennom sakene som er meldt inn til Landsrådet som skal være 
26.oktober.   
- Avls- og registreringsreglementet § 2-5, bokstav a & e  
- Rekruttering i travsporten  
- Løpstilbud til unghester i 2021 
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Vedtak:  
Styret tok saken til orientering, og kom med innspill som styreleder kunne ta 
med seg til Landsrådet.  
 
    

Eventuelt  
- Stokke bidrar med goodie-bags med et hyggelig skriv og tilbud til løpene i 

november og desember i samarbeid med travlagene i Horten, Holmestrand 
og Jarlsberg Travbane AS 

 
 
 
 
Gunnar Flåten Tina Gabrielsen Mats Kristiansen 
 
 
 
Truls Glittum Malin Sandbæk (1.vara) 


