
 
 

MJ/c:\users\mereteh.itetad\documents\hest\bodø travlag\styremøtereferat\2010\kopi\100421 referat styremøte nr 4.doc 
 

 

 

 

Styremøte nr 4 2010 

Bodø travlag  

 

 
Tid (dato, fra kl til kl): 19-22 Sted: Opsal Gjestegård 

Innkalt av (avd og navn): Inger-Louise 

Ordstyrer: Inger-Louise Referent: Inger-Louise 

Deltakere: Kriss Ytterstad, Gry Kanstad, Torfinn Andrassen, Johnny Nilssen, Marion Klette og Frode Hansen 

Merete Johansen og Pål Skjegstad inviteres til å bli med på arbeidsmøte 

Les først:  

Ta med:  
 

Saksliste: Ansvar – frist 

   17/10 Godkjenning forrige referat Godkjent 

18/10 Referat fra Generalforsamlingen i DNT Merete 

19/10 Banebidrag for 2010 utgår. Vi har ikke blitt gjort oppmerksom på dette og 
heller fått begrunnelsen for det. Vi antar at dette har med endring av status 
til totobanen.  

Inger-Louise 

 

20/10 Økonomi er anstrengt men under kontroll.  
Saldo lån er nå kr. 50.000,-. Likviditeten er brukt opp, men vi venter på 
medlemsavgiften. 
 
Vi har hatt en rekke ektraordinære kostnader i år som følge av tele i 
bakken som har forårsaket vannledninger som har førset. Videre er 
septikken blitt tømt. 

Johnny 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

Saksliste: Ansvar – frist 

 
Henry har gjort en formidabel jobb med sanitærrommet på klubbhuset. Det 
blir nå 3 toalett, dusjrom og bøttekott. Selv med dårlig økonomi mener vi at 
dette er viktig å få ferdigstilt til åpningen og de største kostnadene er nå 
unnagjort. Styret beslutter at dette ferdigstilles. 
 
Det kommer nye fullmakter som må signeres slik at vi får oppdatert 
tilgangene hos Nordes. Årsmøteprotokoll samt legitimasjon må vedlegges. 
Fullmakten blir sendt til Inger-Louise og besørger denne signert og 
innsendt. 
 

Manglende betaling av treningsavgift for 2009 må purres opp med telefon. 

 

 

 

 

 

 

Inger-Louise 

 

 

Frode og  

21/10 Dugnad klubbhuset   

Henry har gjort en stor jobb med sanitærrommet, men mye gjenstår. 

2 etg må ryddes, isolasjon på legges i tak og vegger, opparbeidelse av 
trapp til inngang på baksiden. Pål sjekker sponsormidler fra 2009 fra 
Rocwool – her skal det stå igjen noen kroner. 

Kriss sjekker med Asbjørn om han kan bistå Henry og organisering til 
dugnad. Styret sørger for at folk stiller når vi mottar bekjed om behovet og 
tidspunktet. 

Det er viktig at sponsorgruppa ( Marion og Frode) ser på mulighetene for 
sponsing av materialer/utstyr m.m som vi trenger for å ferdigstille 
klubbhuset. 

Johnny 

 

 

Pål 

 

 

 

 

Marion og Frode 

 

 

22/10 Status løpskjøringer neste år 

Totonor søker om 5 løper ekstra til neste år hvorav 3 V5 kjøringer til Bodø, 

ingen lunsjkjøringer da disse kun kan legges til mandag og tirsdag. 

Inger-Louise 

 

 

23/10 Gjennomgang av Aktivitetsplan 2010  Kriss 



 
 

 
 

Saksliste: Ansvar – frist 

24/10 Status fremdrift utbygging Nye Bodø Travbane Inger-Louise 

 

 

25/10 Veterinærassistent – pålagt kursing – Carina Hunstad har sagt seg villig til 
denne jobben. Kriss sjekker med DNT når neste kurs skal avholdes. 

Kriss 

26/10 Grasrotandel  - Marion legger ut  info  på nett. Inger-Louise skriver ut 
plakater m.m for distrubisjon til komisjonærer. 

Marion og Inger-Louise 

27/10 Søknad utdanningsfondet – dobbelt sulky 

Geir Lie mobil 91674390 ved Drammen travbane har kontaktet oss vedr. 
kjøp av dobbelt sulky. Han har også levert til Harstad m.fl. Pris for vogn er 
kr. 13.000,- og kr. 4500,- for tærnsjøsele. 

Frode 

28/10 Borgertoget – Marion melder oss på og sjekker om Ragnar Mogstad og evt 
ridemiljøet vil gå ilagmed oss 

Marion 

29/10 Det er 3-4 høyspent påler som står inne på området vårt som skal fjernes 
av Bodø Energi. Torfinn sjekker om dette er noe vi kan få å bruke til 
bommer for påseling i år. 

Torfinn 

30/10 Vi ønsker å benytte oss av turisthytta for travfesten lørdag 14/8. Pål sjekker 
om denne nå er ledig. 

Vi har reservert 30 rom hos Thon fra lørdag til søndag for tilreisende 

Pål 

 

Inger-Louise 

31/10 Thon har reservert 6 rom til oss ut året til samtlige kjøriner i Harstad. Det vil 
være ”først til mølla” og rommene vil være reservert frem til mandag 
samme uke som travløp. Marion legger ut info på nettet når bekreftelse fra 
Thon kommer 

Inger-Louise og Marion 

32/10 Utvidelse av tomt. Kommunen har vedtatt at vi får kjøpe tomten nord/øst for 
bekken i hestringen til kr. 1. Området sør for bekken har vi 2 år oppsjon på 
til detaljplan foreligger. 

 

33/10 Frode holder dialog med forsvarett og Bodø kommune vedr. bruk av veien 
opp til Junkerfjellet og treningsveien som vi er tildelt rundt 
travbaneområdet. Vi ønsker en letter tilgang via bommet om til Junkerfjellet 

Frode 



 
 

 
 

Saksliste: Ansvar – frist 

som muligheter for økonomisktilskudd fra kommunen til utbedering av 
løypenette rundt travbanen. 

34/10 Kulturstøttefrist – har kan vi søke opptil 50.000,- til driftsstøtte. Fristen er 
1/5 og vi har tidligere fått 10.000,- fradette. 

Inger-Louise 

Eventuelt Til arbeidsmøte 

Gjennomgang av plan for V5 kjøringa 15 august 

Hva må på plass: 

- gjerde rundt banen 

- bommer i hestringen 

- flytting av faggstang 

- uteservering/partytelt 

- festkomite 

- hotelrom er reservert 30 stk 

 

Alle 

 

Observatører:  

Annet:  

 


