Referat fra styremøte på Sørlandets Travpark 14. januar 2019
Til stede: Rune Upsahl, Elin Gumpen, Rudolf Roland, Kai Sundberg, Therese Nyhaven og John Arne
Degnes.
Sak 1/19 Galla
Forbundet dekker billetter for styremedlemmene, påmelding gjennom Rune. Rune har ordnet med
premier som forbundet betaler. John Arne bestiller bilder.
Sak 2/19 Gjennomgang av forrige referat
Øyvind Berven er veldig opptatt, og det er vanskelig å finne en dato. Opplegget med ham utgår
inntil videre.
Sak 3/19 Åpen dag
Agder Travforbund og Travskolen Sørlandets Travpark arrangerer åpen dag 26. januar. Rune og Kai
stiller fra forbundet.
Sak 4/19 DU-søknader
Det er ventet to nye søknader, i tillegg til at Grimstad opprettholder sin. Rune og John Arne får
fullmakt til å rangere disse innbyrdes.
Sak 5/19 Årets ponni
Det har kommet inn en klage på utnevnelsen av Årets ponni til hestegallaen. Denne e-posten ble
delt ut. Styret støtter vurderingen som er gjort. John Arne skriver et svar på klagen med kopi til
styret. Det skal stå at styret er kritisk til at vedkommende som tillitsvalgt i forbundet går ut med
saken på Facebook, før den er tatt internt.
Sak 6/19 Søknader fra Åmli
Ponnileiren på Pan Garden skal arrangeres i juli, og det søkes om 15 000 kr i støtte. Åmli søker også
om støtte på 26 000 kr til innkjøp av to nye ponnisulkyer.
Vedtak: Ponnileiren støttes med kr 15 000. Angående vognene anbefales klubben å finne noe
billigere/brukt.
Sak 7/19 Lagledermøte
Lagledermøte for å utarbeide terminlisten for lokalkjøringer foreslås til mandag 18. februar. Det bør
vurderes å slå sammen lokalkjøringer, og vi foreslår sesongfinale på Sørlandets Travpark.
Sak 8/19 Informasjon fra møte med Marianne Klepaker
Rune og Kai har hatt møte med sportsansvarlig Marianne. Det ble avtalt å kåre månedens profil på
Sørlandet. Til start for eldre hester starter opp i mars-april. Stefan Hultman-foredrag i mars? Kai er
på saken. Rutineløpene, her prøver vi med kaffe og vafler den første onsdagen i måneden, for å se
om det kan få opp interessen.

Sak 9/19 Eventuelt
Hester som setter norgesrekord får ingen pokal av DNT. Forbundet dekket muligens en pokal til
Valla d’Estino, John Arne sjekker opp. Uansett enighet om at vi ikke skal kjøpe pokaler ved nye
norgesrekorder.
Til start-fellestreninger, her satser vi på oppstart i mars.
Representasjon på DNTs generalforsamling, forbundet sender forslag til valgkomitéen om at leder
og nestleder i styret er blant de seks som representerer Agder Travforbund.
Det er ønske om at det publiseres årshjul for 2019. Det har ikke kommet fra DNT ennå.
Æresmedlem Helge Gundersen fyller 80 år 16. februar. Vi sender blomst.
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