Referat fra styremøte på Sørlandets Travpark 14. januar 2016
Til stede: Elin Gumpen, Trygve Holtebekk, Anne Utsogn, Steven Thorkildsen, Steinar Eskeland,
Geir Omholt, Preben Haagensen og John Arne Degnes. Fra valgkomitéen møtte Rune Upsahl.
Forfall: Ingen
Møtet innledet med at valgkomitéens leder Rune Upsahl orienterte om komitéens arbeid, og status
rundt hvem som ønsket gjenvalg og ikke.
Sak 01/16 Forbundets nettsider
En del utdatert informasjon ligger ute på forbundets nettsider, bl.a. kontaktinfo til forrige
forbundssekretær og styret i 2014. John Arne tar en gjennomgang og oppdaterer.
Sak 02/16 Klubbenes generalforsamlinger
Styret ønsker å være representert på flest mulig av klubbenes generalforsamlinger. Det ble satt opp
en foreløpig fordeling.
Steinar: Mandal
Steven: Lista, Lyngdal
Trygve: Kristiansand, Arendal, Risør/Tvedestrand
Elin: Setesdal
Geir: Grimstad
John Arne: Lillesand/Birkenes
John Arne sender en forespørsel til klubbene om hvem som ønsker besøk. Da mange har på samme
dag kan det bli vanskelig å møte på alle.
Sak 03/16 Lokal hestegalla
Lørdag 5. mars arrangeres det lokal hestegalla i samarbeid med Sørlandets Travpark AS.
Kuvertprisen er satt til 550 kr. I fjor sponset forbundet en andel av prisen for alle sine medlemmer,
og det ble diskutert forskjellige løsninger. Det er 12 kategorier og til sammen 41 nominerte.
Vedtak: Forbundet dekker gjenstandspremie til vinnerne som tidligere år. I tillegg dekker forbundet
én kuvertpris à kr 550 for hver av de nominerte. Gavekort sendes ut til alle nominerte.
Sak 04/16 Regnskap
Forbundet har mottatt regnskapspermen for 2015. John Arne overtok permen, og setter seg inn i
innholdet for å kunne presenterte en lettfattelig oversikt.
Styrehonorarer er ikke utbetalt. John Arne ordner straks han får kontroll over bankkontoene.
Sak 05/16 Søknad om opprettelse av ungdomsgruppe
Det er mottatt en søknad fra Grimstad og omegns Travselskab Søknaden ber om et tilskudd på kr
15 000 til opprettelse av ungdomsgruppe. Forbundsstyret ser positivt på tiltaket som er skissert i
søknaden.

Vedtak: Grimstad og omegns Travselskab tildeles et tilskudd på inntil kr 20 000 til opprettelse,
igangsetting og gjennomføring av ungdomsgruppe i løpet av 2016. Tilskuddet utbetales ved at
ungdomsgruppas utlegg faktureres forbundet. Forbundet ber om at ungdomsgruppas aktiviteter
dokumenteres med tekst og bilder som publiseres på nett.
Sak 06/16 Forslag til DNTs generalforsamling
Det ble framlagt to forslag som diskuteres blant forbundslederne foran generalforsamlingen i DNT.
Det ene gjelder å gi styret i DNT i oppdrag å se på representasjonsordningen på
generalforsamlingen, mens det andre gjelder å gå tilbake til årlig generalforsamling.
Styret støtter forslaget om å se på representasjonsordningen, men ønsker å gi ordningen med toårige
generalforsamlingsperioder mer tid. Elin gir tilbakemelding på forslagene på vegne av forbundet.
Sak 07/16 TGN-sak
I Trav og Galopp-Nytt tirsdag 12. januar side 5 står det en sak om «Steile fronter på Sørlandet»
vedrørende forbundssekretærfunksjonen. Ingen fra forbundet har blitt kontaktet av TGN, og det ble
diskutert om forbundet burde gi en uttalelse i saken. Det var enighet om å la være.

John Arne Degnes
Forbundssekretær/referent

