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Styremøte nr 8 2009 

Bodø travlag  

 

 
Tid (dato, fra kl til kl): Tirsdag 30.09.09 kl. 20 Sted: Hos Merete 

Innkalt av (avd og navn): Merete 

Ordstyrer: Merete  Referent: Merete 

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

Les først:  

Ta med:  
 

Saksliste: Ansvar – frist 

   38/09 Godkjenning forrige referat  

39/09 Økonomi v/Merete  
Status kassekreditt 

Status lån 

Status søknad om midler brukt hittil i Nye Bodø Travbane prosjektet 

 

Det er søkt om midler til realisering av ponnibokser igjennom fond i 
Sparebanken og DNB.  
 

Disponering av travlagets midler – Styret forutsetter at vi får dekt hittil 
forbrukte midler i Nye Bodø Travbane prosjektet fra DNT ref søknad: 

Merete 

 

 

 

 

Ponnigruppa 

 

 

 



 

 

 
 

Saksliste: Ansvar – frist 

Når gjeld og utgifter er dekt sitter travlaget igjen med ca 170 000 

Under forutsetning av at vi får skriftlig tilbakemelding fra Bodø kommune at 
trasee fra Travbanen og ned til svartnes kan brukes til trening av hest 
vedtar Travlaget og benytte inntil 70 000 på utbedring av traseen med 
grøfting, duk og sub. 
 
 
Det forutsettes at det skal det skal betales treningsavgift for bruk av veien, 
på lik linje med travbanen.  
 

Inger Louise kontakter kommunen og Merete koordinerer arbeidet.  
 

Johnny har ansvaret for klubbhuset – styret ønsker å bruke inntil 100 000 
på videre utvikling av klubbhuset.  Johnny setter i gang prosjekt 
”ferdigstilling klubbhus”. Første fase kartlegging av behov og budsjett for 
ferdigstilling.  Legges fram for styret når klart 

 

Knut kontakter Rideklubben og inviterer dem til dialog og vi ønsker å 
utfordre dem til å bidrag økonomisk til videre utvikling av klubbhuset. Vi er 
villige til å ”dele” klubbhuset med Ridemiljøet.  

 

 

 

 

 

 

Merete 

 

Inger L/Merete 

 

 

Johnny 

 

 

 

Knut 

40/09 Finansieringsplan – Nye Bodø Travbane 
Finansieringsplan utarbeides av Inger Louise, denne fullføres etter 
høstkonferansen i helgen og etter møtet med m3 anlegg.  

 

Byggekomite: 

Dnt har ønske om å delta i byggkomiteen. I tillegg skal vi ha forbund og lag 
med– vi diskuterer aktuelle kandidater ifbm høstkonferansen i helgen. Det 
er et sterkt ønske fra Bodø og får bistand til kvalitetssikring av kontrakten.  

 

 

Inger Louise 

 

 

 

Inger Louise 



 

 

 
 

Saksliste: Ansvar – frist 

41/09 Forberedelser NNTF’s høstkonferanse 
 
Status Mollekleiv prosjektet: 

Rekruttering og Informasjon, internt og eksternt. Web/sms/epost – fungerer 
utrolig bra.  
Kjenn Bodø – Familiedag, tilgang til billeddatabase. Nye Bodø Travbane. 

Gjensidige Cup 

Terminliste 2010 
Forslag fra Travlaget innsendt.  

Andre ting? 
Diskusjon , RPK, poengjakt - løpsutskriving 

 

 

 

Merete 

 

 

Merete 

43/09 Evaluering familiedag 

Inntekter: 8600 kr :D 

Et meget vellykket arrangement med mange besøkende publikummere.  

Inngangsbilletten dekket alle aktiviteter inne på området. 

Stor takk til alle hesteierne som stilte sine hester til disposisjon. 

Tandemvogner ble en fantastisk suksess!! Køen var lang på folk som 

ønsket å prøve dette. 

Nye medlemmer ble rekruttert og info er allerede sendt ut. 

Vellykket orientering om andelslag v/Gry Kanstad 

Endringer neste år: 

Startene må skje fra 1600 m- mer publikum vennlig. 

Mer jevnt felt  - grunnlagsmessig på hestene 

 



 

 

 
 

Saksliste: Ansvar – frist 

Flere hester til bruk i tandemvogner – da dette var veldig populært og 

hestene måtte trave mange runder. 

Mer fysisk avgrensning av området til å holde folk på publikumsplass når 

oppvisning skjer på banen. 

Ridemiljøet  ønsker mer oppmerksomhet til neste gang. Dette fordi flere 

aktiviteter skjedde samtidig og tok litt fokus fra hverandre. 

 

42/09 Rekrutteringstiltak:  

Søk om støtte til kjøp av tandemvogn til Travlaget. 

Utsatt til neste møte 

   

Infosak   

Eventuelt   

Observatører:  

Annet:  

 


