
Referat fra styremøte torsdag 12 juni kl 17.00 i Vinstua 

Til stede: 

Trond Jåbekk   Torleif Sør-Reime 

Kai Sundberg   Rune Upsal 

Elin Gumpen 

 

Sak 12-20 

Økonomi 

Det blir for 2020 bevilget ½ adm tilskudd til forbundene For Agder utgjør dette 48.000. Dette betyr at 

forbundet har noen kroner. 

Banebidraget blir det samme for 2020 som det har vært før.  Dnt har bedt om at hver klubb som 

mottar tilskudd sjekkes opp mot aktiviteten. Dette har forbundet v/sekretær 14 dager på seg til å 

gjøre fra 12/6. Klubbene burde føre et eget skyggeregnskap for banekostnadene, egeninnsats kan 

også føres opp. 

 

Sak 13-20 

Kontingenter 

Det er mange ubetalte kontingenter.  På lagledermøte blir det delt ut de ubetalte fakturaene til den 

respektive klubb. Dette må vi få klubbene til å ta i. 

 

Sak 14/20 

Lokale aktiviteter 

Det blir ingen tilskudd til lokale aktiviteter i 2020. Restriksjoner i forbindelse med dette vil komme 

etter 15/6. 

 

Sak 15/20 

Ponnileir 

Det blir ikke arrangert ponniløp på ordinære kjøringer enda. Det blir ponnileir på Sørlandet 27-28 

juni. Ponniutvalget står for denne 

 

Sak 16/20 

Ponniutvalg 

Ponnituvalget settes nå av forbundet. Følgende personer skal være med: 



Marion Ekhaugen 

Lene Julseth 

Helene Forberg 

Mariann Sundtjønn 

Rune Upsal (kun som rådfører) 

 

Sak 17/20 

Anleggsansvarlig 

Her utpekte forbundet Kai Sundberg. I år blir det tlf kontakt med klubbene grunnet dårlig økonomi. 

 

Sak 18/20 

Høstkonferansen 

DNT ønsker høstkonferanse. Forbundet går for en lokal samling. Dette grunnet sein 

Generalforsamling i forbund og lag samt DNT. Samt at høstkonferansen er kostbar. Det blir en helg til 

høsten i forbindelse med en kjøring 

 

Sak 19/20 

Styregodtgjørelse – kjøregodtgjørelse 

Kjøregodtgjørelsen er en direkte kostand styremedlemmene har, denne dekker de faktiske utgiftene. 

Kjøregodtgjørelsen opprettholdes. 

Styrehonnorar opprettholdes også. Det er relativ lave summer. Og det brukes mye tid på vervet. For 

å folk til å ta på seg verv må de verdsettes litt. 

 

Sak 20/20 

Det må lages et nytt årshjul nå som det slippes opp på korona restriksjonene 

 

 

Marianne 

referent 


