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Styremøte nr 1 2011 

Bodø Travlag  

 

 
Tid (dato, fra kl til kl): 18/1-12 kl 19-22 Sted: Pål 

Innkalt av (avd og navn): Inger-Louise 

Ordstyrer: Inger-Louise Referent: Inger-Louise 

Deltakere: Kriss Ytterstad, Gry Kanstad, Torfinn Andrassen, Marion Klette. Pål Skjegstad 

 

Les først:  

Ta med:  
 

Saksliste: Ansvar – frist 

   1/11 Årsmøte 21/1 

- Blomster 

- Plaketter 

- Loddsalg 

- Premiedekken 

- Åretspriser: Henry, Tommy, Lisa, Ingrid og Edvard Odd 

- Årsmelding 

 

IL og Gry 

IL 

IL 

IL 

Kriss 

IL 

2/11 Statestikker 

Det er sendt inn forslag til styret om forslag på å endre pris for årets hest 
baster etter mest innkjørte. 

 



 
 

 
 

Saksliste: Ansvar – frist 

DNT og de fleste andre travlag legger til grunn plasseringene og rangere 
etter dette. Det er med andre ord den beste hesten i forhold til plassering vi 
ønsker å kåre og ikke nødvendigvis med tanke på prestasjon. Styret har 
når man har funnet grunn for det, i tillegg gi andre priser basert på andre 
kriterier enn plasseringen. 

 

Vedtak: Vi fortsetter med samme praksis med å tildele pris til årets hest 
basert på beste plasseringer, dog vil styret også når vi mener det er på sin 
plass også kunne tildele andre priser med tanke på enkelt hesters 
prestasjoner. 

3/11 Foto til vinnere av travløp på Bodø Travbane.  

Vi ønsker å gi alle som vinner løp på Bodø Travbane en oppmerksomhet, 
basert på et bilde av vinnerhesten. Dette skal lamineres og sendes pr post 
like etter løpsavviklingen. Torfinn sjekker med Line Carlsen om hun kan 
gjøre dette og til hvilken pris. 

Torfinn 

 

4/11 Åpningstider travbanen 

Vi forsetter med å holde banen åpen for trening onsdag, lørdag og søndag. 

Vi trenger sårt å få ordnet med finansiering av en banemester da dette ikke 
kan forventes å gjøres på dugnad. Dette blir dog en sak for det nye styret å 
ta tak i. 

 

Henry er engasjert for å stenge banen utenom åpningstidene. Dette må 
følges opp da det ikke er blir gjennomført som tiltenkt.  

 

 

 

 

 

 

  

5/11 Ny sponsor. 

Bodø bilpleie v/Finn kan være interessert i å sponse oss. 

Her har vi fått tips fra Leif Erik og Trine Jørgensen 

 

Nytt styre 

Eventuelt  Alle 



 
 

 
 

Saksliste: Ansvar – frist 

 

Observatører:  

Annet:  

 


