Referat fra styremøte på Sørlandets Travpark 17. januar 2018
Til stede: Rune Upsahl, Elin Gumpen, Therese Nyhaven og John Arne Degnes.
Forfall: Anette Hovstad, Trygve Holtebekk, Rudolf Roland og Kai Sundberg.
Sak 1/18 DU-søknader
Det hadde kommet inn fire søknader. Disse ble gjennomgått og vurdert. Anleggskontakt Trygve
Holtebekk ble konferert per telefon. Styret fattet følgende prioritering:
1. Gyland
2. Lista
3. Arendal og omegn
4. Grimstad og omegn
Sak 2/18 Deltagelse på generalforsamlinger
Styret ønsker å delta på lagenes generalforsamlinger. Liste over datoer ble gjennomgått, og enkelte
ble fordelt. Da ikke alle fra styret var til stede tas resten per e-post.
Sak 3/18 Politisk aften
Rune orienterte om opplegget rundt «Politisk aften» 28. januar. Det blir i tilknytning til en
søndagskjøring med sponsorløp. Tre stortingspolitikere er påmeldt, og det kommer ca. 12
lokalpolitikere. Forbundet sponser to løp, ett i eget navn og ett for ungdomsgruppa.
Sak 4/18 DNTs generalforsamling
Med den nye valgordningen skal det velges åtte utsendinger til DNTs generalforsamling, og dette
gjøres på forbundets generalforsamling. Det var enighet om at det skal fremmes forslag om at
forbundets leder og nestleder sendes for representanter. Forslaget sendes valgkomitéen.
Sak 5/18 Hestegalla
Det ble diskutert om hvordan den lokale hestegallaen skal støttes. Enighet om å dekke premiene
som tidligere. Det ble også vedtatt å dekke billetter for forbundets styremedlemmer inkl. vara.
Sak 6/18 Årets travlag
Det har kommet innspill på Gyland Hestesportslag som «Årets travlag». Forbundet støtter
innspillene som har kommet.
Sak 7/18 Banebidrag
Ordningen med banebidrag og anleggskontakt har vært oppe i landsrådet, og alle forbund er bedt
om innspill til hvordan den fungerer. Hovedalternativene er a) at DU-utvalget kategoriserer og deler
ut penger, b) at hvert forbund får en pott som fordeles lokalt.

Forbundsstyret mener at ordningen med DU-utvalget fungerer bra, og at ordningen bør beholdes så
lenge forbundet kan sende innstilling på kategorisering. Anleggskontaktordningen har også fungert
godt, men den er avhengig av kontinuitet i arbeidet, noe vi har hatt i mange år.

John Arne Degnes
Forbundssekretær/referent

