Referat fra styremøte på Sørlandets Travpark 22. april 2013
Til stede: Willy Salvesen, Trygve Holtebekk, Olav Inge Beisland, Elin Gumpen, Anne Utsogn,
Kjell Mikalsen, Laila Olsen og John Arne Degnes.
Sak 19/13 Til start
Første samling er lørdag 4. mai kl. 12 (oppmøte 11.30), med unghestsamling for 2-åringer samme
dag kl. 11. Fra DNT kommer Gunnar Gjerstad og Knut Olav Dahl. Terje Fossheim er hovslager,
Trygve Holtebekk er veterinær, og Arild Berås er forespurt om å være trener. Marit Olsen tar
stallkroa. Det settes i baneprogrammet at banen er stengt for vanlig trening mellom kl. 11 og 14.
Planen er å opprette lokale treningsgrupper med en ansvarlig for hvert sted. Hvor det blir avgjøres
senere. Listen over hester i årgangen ble utdelt, og i forsøk på å få med flere vil en del bli ringt til.
Det vil også bli sendt ut brev til alle, både påmeldte og ikke påmeldte. Deltakeravgiften settes til kr
1 000 etter modell fra unghestprosjektet, med 3 000 kr tilbake ved godkjent mønstringsløp.
Sak 20/13 Brukt hestehenger
Etter innspill fra Ann May Sveinungsen på Travskolen ble det diskutert å kjøpe inn en brukt
hestehenger for utleieformål. Styret kom fram til at Agder Travforbund ikke skal drive
forretningsmessig utleie av henger, men at det vil være et nyttig tilbud.
Vedtak: Agder Travforbund støtter innkjøp av hestehenger for utleie i regi Travskolen/Sørlandets
Travpark med kr 10 000 som et engangsbeløp.
Sak 21/13 Ponniutstyr Åmli
Åmli Trav- og Hestesportslag har sendt inn en søknad om støtte til ponniutstyr til en samlet pris av
kr 21 100, med priser fra Skoies. Det var en tilsvarende søknad som Lista Travselskab hadde til
behandling i forrige styremøte. Kjell Mikalsen opplyste at tilbudet fra Skoies til Lista Travselskab
viste seg overraskende å være uten hjul til en vogn. Elin Gumpen mente at det burde sjekkes priser
hos Vidar Finsådal/Finn Tack, og påtok seg dette. I likhet med utstyret til Lista Travselskab kan
innkjøpet dekkes av bingomidlene til Arendal og omegn Travselskap, som kjøper inn utstyret og
låner det ut til Åmli Trav- og Hestesportslag.
Sak 22/13 Klubbenes årsrapporter
Klubbenes årsrapporter ble sendt rundt og gjennomgått.
Sak 23/13 Eventuelt
Klubbene etterlyser utbetaling fra lokal konkurranse om salg av andeler i Folkehesten. Kjetil Olsen
har noe skriftlig på det. John Arne sjekker opp. Forbundets regnskap for første kvartal ble utlevert
til orientering.
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