Klubber innen forbundet
Styret
Leder i ponniavdelingen

Referat fra styremøte på Sørlandets Travpark 12/12-10
Til stede: Gustav Larsen, Erik Tønnesland, Elin Gumpen, Marit Olsen og John Arne Degnes.
Forfall: Trygve Holtebekk, Olav Inge Beisland og Thorbjørn Skår
Sak 19/10 Evaluering av sesongfinale
Et vellykket arrangement. Programmet fra Stav ble godt mottatt, premieringen likeså. Vi hadde en
liten ulykke, og Røde Kors bør leies inn neste år. Vi prøver å gjøre sesongfinalen til en tradisjon, og
vil terminlistefeste arrangementet i 2011.
Sak 20/10 Lokal hestegalla
Oslo og Akershus Travforbund har en lokal galla, og Bergen/Vestenfjeldske har også noe lignende.
Forslaget er tatt opp i Sørlandets Travpark AS’ styre, og vil bli forsøkt gjennomført i slutten av
februar. Agder Travforbund er positive til tiltaket, og styret stiller opp ved forespørsel fra
Sørlandets Travpark.
Vedtak: Agder Travforbund dekker kostnadene ved premiering til vinnerne i de tolv kategoriene.
Gustav undersøker med en lokal kunstner.
Sak 21/10 Økonomisk status/lån til Arendal og omegn
John Arne gikk gjennom regnskapet per d.d.
Agder Travforbund har tidligere innvilget et lån på kr 200 000 til Arendal og omegn Travselskap.
Klubben søker nå om ytterligere kr 200 000 i lån, med rentegaranti fra Froland kommune.
Vedtak: Arendal og omegn Travselskap innvilges utvidelse av sitt lån fra kr 200 000 til kr 400 000.
Rentestøtten fra Froland kommune skal tilfalle Agder Travforbund.
Sak 22/10 Ponnitravskolen
I regi Laila Olsen har det blitt startet ponnitravskole på Sørlandets Travpark. Hun ønsker at dette
skal drives gjennom forbundet. Kursavgiften er kr 500 per elev per måned, og hun skal ha lønn for
arbeidet.
Vedtak: Agder Travforbund er positive til tiltaket og vil stille med regnskapstjenester for
ponnitravskolen. Det forutsettes at Laila Olsen etablerer eget selskap med org.nr. som hun
fakturerer Agder Travforbund gjennom. Ponnitravskolen drives for Agder Travforbunds regning og
risiko med eget regnskap.

John Arne Degnes
Forbundssekretær/referent

