Referat fra styremøte på Sørlandets Travpark 8. oktober 2018
Til stede: Rune Upsahl, Elin Gumpen, Therese Nyhaven, Kai Sundberg og John Arne Degnes
Forfall: Rudolf Roland, Anette Hovstad og Anne Cathrine H. Andersen
Sak 39/18 Strategiplan for Sørlandets Travpark AS
Daglig leder Kjetil Olsen var invitert for å snakke om strategiplanen for Sørlandets Travpark AS.
Travparken har vært mange år uten strategiplan, men har utarbeidet en nå, for å være bevisst på
hva man skal jobbe med og ikke. Hver avdeling har utarbeidet konkrete mål, som er målbare. Blant
punktene i planen er å øke samarbeidet mellom driftsselskap og forbund. Det har blitt tatt initiativ
tidligere, som nok ikke er fulgt godt nok opp. For sporten er det et mål å øke antall starthester.
En del idéer ble tatt opp. Travlagsdager der et travlag ordner sponsorer. Det bør gjøres enkelt etter
en mal. Månedens hest/trener bør innføres. Kai og Rune tar et møte med Marianne.
Forslag om at travskolen bør ut i distriktene for å markedsføre seg. Det er et punkt i strategiplanen
at travskolen ønsker at hvert travlag rekrutterer én elev per semester. Da må travskolen ut.
Desentralisert b-trenerkurs hadde vært positivt. Gjerne flere temakvelder. Sesongfinale for
lokalkjøringer bør vurderes igjen. Viktig med lavterskeltilbud som fellestreninger/Til start for eldre.
Sak 40/18 Søknad fra Kristiansand og omegn
P.g.a. salmonellarestriksjoner ble årets lokalkjøring på Hortemo avlyst, og det viste seg vanskelig å
finne en ny dato. For klubben betyr dette 20-30 000 kr i tapte inntekter. De søker derfor om delvis
utbetaling av løpsbidrag, selv om kjøringen ikke ble avholdt. Forbundet støtter søknaden.
Sak 41/18 Gjennomgang av forrige referat
Oppfølgingspunkter fra forrige styremøte ble gjennomgått.
Sak 42/18 Foreløpig regnskap
Regnskap sett i forhold til budsjett per d.d. ble utdelt til orientering.
Sak 43/18 Evaluering høstkonferanse
Gjennomføringen av konferansen gikk bra, med gode tilbakemeldinger. Den sosiale samlingen
lørdag kveld stengte for tidlig, og det bør endres til neste gang, slik at ikke deltakerne må forflytte
seg til hotellet.
Sak 44/18 Ungdomsleir i Gyland
Innkommet søknad om støtte til arrangert ungdomsleir i Gyland 29/7-3/8. De totale kostnadene var
13 296,58 kr. Forbundet støtter søknaden, og den oversendes Arendal og omegn for behandling
etter bingomidlene.
Sak 45/18 Bransjeforeningen for samfunnsnyttig lotterivirksomhet

Forbundet har mottatt en kontingentgiro fra denne foreningen på kr 2 500. Rune har snakket med
Michael Taanevig, som har bistått oss i registreringen som formålsmottaker, og som er involvert i
bingodrift. Michael anbefaler forbundet å være medlem. Det var enighet om at styret ikke har
forutsetninger for å mene om dette er viktig eller ikke, og følger derfor Michaels råd om å bli
medlem.
Sak 46/18 Til start-samling
Fredag 16. november blir det sosial kveld i Til start-regi. Invitere Ivana Divic for å fortelle sin historie
om Til start? Faglig innlegg ved Bjørg Siri Svendsen? Elin tar ansvar for opplegget denne kvelden.
Lørdag 17. november blir det samling for åringer og 2-åringer.
Sak 47/18 Eventuelt
Therese ønsker foredrag med Øystein Tjomsland for ungdomsgruppa, gjerne første uka i november.
Kai ordner dato. Rune skal på tur med travparken til Sverige, Ford Bay Auto-touren. Spørsmål om
økonomisk støtte utsettes til neste møte. Forslag om workshop med tannspesialist og veterinær
Øyvind Berven. Voltekurs? Kai snakker med Terje Fossheim.
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