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Styremøte nr 4 2009 

Bodø travlag  

 

 
Tid (dato, fra kl til kl): Tirsdag 27.04 Sted: Hos Merete - kl 19.30 

Innkalt av (avd og navn): Merete 

Ordstyrer: Merete  Referent: Merete 

Deltakere: Merete Johansen, Inger-Louise Dølvik, Kriss Ytterstad,  Johnny Nilsen, Gry Kanstad 

Les først:  

Ta med:  
 

Saksliste: Ansvar – frist 

   16/09 Godkjenning forrige referat  

17/09 Økonomi v/Merete og Johnny 

Stauts lån/kassekreditt – inntekter etc 

Utsendelse av faktura treningsavgift – Merete sender ut. bet frist 20.5 

Det utarbeides og sendes inn søknad på å få dekket kostnader forbrukt 
hittil i prosjekt ”Nye Bodø Travlag” – oversendes nntf ila uken 

 

Ang. regnskapssystem – dette er klart for bruk – Johnny tar kontakt med 
Ragnar Storå for opplæring 

 

 

Merete 

 

Merete 

 

Johnny 

18/09 Terminfeste 3 – RPK kjøringer + div ang. totalisatorløp 

Løpskomiteen kommer med forslag til datoer og løpsoppsett i morgen.  

 

Kriss/Inger Louise 



 
 

 
 

Saksliste: Ansvar – frist 

Inger louise sender disse inn til Totonor og Forbundet 

19/09 Lyntoto dag. 20 juni – Rikstoto har bedt om salgsbistand den 20.6. Da 
ønsker de lokale travlag synlig i byen og hjelp til å få solgt så mye lyntoto 
som mulig. Mål om 30 mill i totalomsetning og 15 av disse på lyntoto.  

 

 

Marion opplegg/Merete info og 

koordinering 

20/09 Borgertog – påmelding – info til medlemmer og opplegg- ansvarlig Knut – 
Merete legger ut info på websiden. 

Knut 

 

21/09 Klubbhus – 2 etg.. planlegging oppstart dugnad? – Johnny har dette når vi 
vet mer om økonomien ref sak 17/09 

Johnny 

Infosak Status Nye Bodø Travbane 

Info om vedtak i DNT styret – videre fremdrift. Merete har sendt anmodning 
til NNTF v/Terje Bø om å bytte ut medlem i prosjektgruppen Nye Bodø 
Travbane. Travlaget ønsker Merete Johansen byttet ut med Inger Louise 
Dølvik. Avventer styrebehandling i NNTF 

 

 

NNTF 

Infosak Info fra generalforsamling Totonor/NNTF/DNT 

 Resultat av sak meldt inn til Bodø Travlag – billedarkiv, det var ikke 
aktuelt å opprette dette. Travlagene kan fritt bruke bilder tatt av Tore 
Skadal 

 Kriss Ytterstad valgt inn som styremedlem i styret for NNTF 

 Inger Louise valg inn som varamedlem i Totonor 

 Ellers gjennomgang av viktige saker på alle 3 generalforsamlinger 
v/alle 

 

Eventuelt   

Observatører:  

Annet:  

 


