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Styremøte nr 6 2009 

Bodø travlag  

 

 
Tid (dato, fra kl til kl): Onsdag 05.08.09 Sted: På Travbanen 

Innkalt av (avd og navn): Merete 

Ordstyrer: Merete  Referent: Merete 

Deltakere: Merete Johansen, Inger-Louise Dølvik, Kriss Ytterstad, Gry Kanstad, Torfinn Andreassen 
forfall: Johnny Nilsen og Knut Brorsgård 

Les først:  

Ta med:  
 

Saksliste: Ansvar – frist 

   28/09 Godkjenning forrige referat  

29/09 Økonomi v/Merete  

Søknad om allerede betalte utgifter Nye Bodø Travbane utsatt av DNT 
styret til behandling av ”hele” Bodø Prosjektet. Økonomien er SVÆRT 
anstrengt pga store utlegg til Nye Bodø Travbaneprosjektet. 

- Merete sender ut status konto samt innbetaling treningsavgift, 
løpstilskudd etc.  

 

 

30/09 V5 kjøring i Bodø 16.9 inkl. Nord-Norsken (ponniløp- NNM 

for ponni) 

 Banen godkjent etter befaring av Totonor. Pålegg om å sette opp 

 

 



 
 

 
 

Saksliste: Ansvar – frist 

gjerde. Gjøres på dugnad. 

 Gjennomgang av sjekkliste, kontroll på alle punkter iht ansvar som 
er fordelt  

 Dugnad – Det innkalles til dugnad onsdag 12.9. Johnny ansvarlig for 
at alle oppgaver fordeles og utføres og gjør innkjøp iht arbeidet.  
Egen invitasjon med oppgaver sendes ut av Merete 

Johnny 

Alle 

 

Merete invitasjon/Johnny 

Dugnad 

 

31/09 Kjenn Bodø – bli kjent med Travsporten.  Travlaget er med i dette 
prosjektet og vi skal ha ”Travsportens dag”  Tirsdag 15.september –  

18-20. Gjennom Team Bodø vil dette bli svært godt annonsert i media 

Det legges opp til: 

– Prøvetur i sulky, vi låner dobbelsulkyer fra Harstad 

–  Oppvisningsløp (lokalløp?) m spill 

– Ponniridning  

– salg av mat og drikke  

– omvisning i stallen til Børre  

– tilgang til klapping av hester, ha hest og føll tilgjengelig 

– oppvisning ridemiljøet?  

- Ragnar Mogstad og kjøring med Frisere? 

- Medlemsverving både til voksen og ponni  

- Stand og andelshestinfo v/Morten og Gry 

- Andre konkurranser, hesteskokasting, spørrelek el. 

Detaljer planlegges på neste styremøte. Familiedag med inngangsbillett: 
200 pr familie og 100 pr enkeltperson. Gratis aktiviteter.  

 

 

Merete 

 



 
 

 
 

Saksliste: Ansvar – frist 

32/09 Styremøtereferater. Legges ut på vår internettside til offentlig beskuelse og 
fornøyelse.  

 

Infosak Til neste styremøte: 

Kompetanseheving:  Gjerstad kurset : Status v/Kriss 

Lisenskurs vi har 14 interesserte – vi vurderer å kjøre et 2 helgers kurs i 
løpet av høsten. 

Funksjonærkurs – Kriss og Merete kontakter Ragnar og de søker 
Utdanningsutvalget om dekning av kostnader. Kurs ønskes veldig til Bodø 
– vi har ca 15 interesserte. Kriss lager oversikt over hvem som er aktuelle.  

 

 

Infosak   

Eventuelt   

Observatører:  

Annet:  

 


