Referat fra styremøte på Sørlandets Travpark 10. februar 2014
Til stede: Willy Salvesen, Trygve Holtebekk, Olav Inge Beisland, Elin Gumpen, Anne Utsogn,
Kjell Mikalsen og John Arne Degnes.
Sak 01/14 Klubbenes generalforsamlinger
Styret var representert ved de fleste av klubbenes generalforsamlinger. Rapporter fra utsendingene
ble samlet inn.
Sak 02/14 Til start
Det blir informasjonsmøte for eiere av hester i 2013-årgangen på Sørlandets Travpark torsdag 6.
mars kl. 18. Neste praktiske samling for 2012 og 2013-årgangene er lørdag 10. mai.
Sak 03/14 Instruksjon premiematrise 2014
Willy delte ut skrivet «Instruksjon premiematrise 2014» som var rettet til totalisatorbanene, samt
forslag til et skriv til Det Norske Travselskap med kommentarer.
Hovedpunktene i skrivet er:
- vi ønsker årlig eller halvårlig avregning av premiematrisen for å kunne kjøre løp med høyere
premier som motregnes løp hvor matrisen ikke er oppbrukt. Nå er det månedlig avregning, hvor
overforbruk blir krevd fra banene, mens underforbruk tilfaller DNT.
- vi ønsker å kunne benytte egne midler for å heve førstepremien i ungdomsløp til 18 000 eller
20 000 kroner, med premie til alle som fullfører. Etter instruksen kan det kun gis ni premier, og
førstepremien kan ikke heves.
- vi ønsker at banen skal få komme med innspill til løpsutskrivningen. Nå oppleves DNT som lite
åpne for innspill.
- vi ønsker at DNT skal revurdere vedtaket om å heve gebyret for telefoninnmelding til kr 100. 90
% melder nå på nett, og de resterende 10 % er gjerne eldre mennesker som uansett ikke vil benytte
nettinnmelding.
Vedtak: Styret stiller seg bak skrivet, som oversendes styremedlemmene i DNT.
Sak 04/14 Flere forsøk i lisensprøveløp
Prøvekjørere og –ryttere som forårsaker en omstart i lisensprøveløp blir bortvist og får ikke et nytt
forsøk. Diskusjon om de bør få to sjanser, slik man får når man ikke er oppe til praktisk eksamen.
Vedtak: Sak om flere forsøk i lisensprøveløp fremmes for forbundets generalforsamling. John Arne
utformer teksten.
Sak 05/14 Innkjøp av langvogn til ungdomsstallen
Behovet for en løpsvogn for utlån hjemmehørende i ungdomsstallen ble diskutert. En Custom
Speedster koster 20-25 000 kroner. Det var enighet om at det er ønskelig med en slik vogn.

Vedtak: Ønske om innkjøp av Custom Speedster langvogn til utlån oversendes Arendal og omegn
Travselskap, som har ubenyttede bingomidler.
Sak 06/14 Folkehesten
Folkehesten 2014 ble utsolgt, og forbundet har ingen andeler denne sesongen. Det har kommet
forespørsel fra Sørlandets Travpark om forbundet vil støtte prosjektet med to dekken.
Vedtak: Sørlandets Travpark kan kjøpe inn to dekken med Folkehesten-trykk og sende fakturaen til
forbundet.
Sak 07/14 Lokal hestegalla
Ved påmeldingsfristens utløp var det 120 påmeldte, mens kravet for å gjennomføre arrangementet
var på forhånd satt til 150. Sørlandets Travpark har kommet med en forespørsel om forbundet vil
være med på å dekke et eventuelt underskudd dersom arrangementet skal gjennomføres.
Vedtak: Forbundet ønsker at den lokale hestegallaen skal gjennomføres, og vil dekke et eventuelt
underskudd med inntil 25 000 kroner.
Sak 08/14 Årsberetning og regnskap
Årsberetning og revidert regnskap for forbundet og ungdomsstallen ble gjennomgått og
underskrevet.
Sak 09/14 Eventuelt
Willy orienterte om status i saken mellom Skatt Sør og Arild Topland vedr. ungdomsstallen, hvor
Skatt Sør har trukket saken. Forbundet vil trolig bli pålagt å betale arbeidsgiveravgift med
tilbakevirkende kraft for perioden 2010-2012 med ca. 26 000 kroner, samt eventuell tilleggsavgift
med ca. kr 8 000. Det håndskrevne styrereferatet fra 24. november vedr. denne saken er lagt ut på
forbundets nettsider. Dette var ikke styrets hensikt, og John Arne sørger for å fjerne dette.
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