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Styremøte nr 5 2010 

Bodø travlag  

 

 
Tid (dato, fra kl til kl): 8/6-10  Sted: Eiendomsmegler1 kl 20:00 

Innkalt av (avd og navn): Inger-Louise 

Ordstyrer: Inger-Louise Referent: Inger-Louise 

Deltakere: Inger-Louise Dølvik,Gry Kanstad, Marion Klette og Frode Hansen 

Forfall:Torfinn Andreassen, Johnny Nilssen, Kriss Ytterstad 

Les først:  

Ta med:  
 

Saksliste: Ansvar – frist 

   35/10 Godkjenning forrige referat  

36/10 Flytting av regional premiekjøring 24/7-10 

Grunnet forsinkelser hos entreprenøren vedr. ferdigstillelse av anlegget, 
må denne kjøringen flyttes til september. Kriss tar kontakt med forbundet 
og avklarer dette. 

 

Kriss 

 

37/10 Medlemsmøte 15/6 kl 19:30 på klubbhuset 

Det inkalles til medlemsmøte. 

Info om: 

- Forsinkelse av ferdigstillelse av anlegget – Inger-Louise 

Alle 



 
 

 
 

Saksliste: Ansvar – frist 

- Grasrota - Gry 

- Info Matti Janti vedr. treningsveier – Marion sjekker med Matti 

- Travlagsdugnad 19/6 Lyntoto - Kriss 

- Loddsalg – Marion og Gry  

- Dugnad klubbhuset – Inger-Louise 

- Lisenskurs - Kriss 

38/10 Info vedr. forsinkelse av ferdigstillelse av anlegget legges ut på internett. 
Grunnen til dette er at entreprenøren har meddelt forinkelse grunnet 
telerestiksjoner som derigjen medførte at knuseren ikke kunne fraktes til 
banen etter opphev av restriksjonen. Da knusern kom til banen tok det fyr i 
radiatoren. Ny fermdriftsplan er under utarbeidelse av entreprenør og skal 
oversendes i løpet av denne uken. Antydet ferdigdato er satt til sptember, 
ca tre uker forsinket. 

Marion 

39/10 Ole Kristian Andreassen henvendelse vedr. historie om Bodø Travlag 

Et veldig bra prosjekt som vi dessverre ser oss nødt til å utsette inntil 
videre da økonomien ikke tilsier at vi har dekning for dette på nåværende 
tidspunkt. 

Inger-Louise 

 

 

40/10 Svartnes veien 

Travlaget har tidligere bevilget midler til å ruste opp treningsveien. Det 
kjøpes inn to rør og en rull duk i forbindelse med preparering av løypa i 
første omgang. 

 

Frode 

   

 

 

 

 



 
 

 
 

Saksliste: Ansvar – frist 

   

 

Infosaker   

Eventuelt   

Observatører:  

Annet:  

 

 


