Referat fra styremøte på Sørlandets Travpark 25. mars 2019
Til stede: Rune Upsahl, Elin Gumpen, Kai Sundberg, Therese Nyhaven, Torleif Sør-Reime og John
Arne Degnes.
Sak 17/19 Sørlandsmesterskapet
Forbundet stiller med laurbærkrans til vinnerne i Sørlandsmesterskapet for begge raser. Kai stiller
som premieutdeler i restauranten.
Sak 18/19 Sølvhesten
Det vedtatte budsjettet for 2019 innebærer kutt i gavepremiene til Sølvhesten fra kr 14 000 til kr
9 000. Rune tar en dialog med Marianne Klepaker om hvordan det best kan løses.
Sak 19/19 Observatør på DNTs generalforsamling
Ungdomsopplegget på DNTs generalforsamling ble avlyst p.g.a. liten påmelding. Torleif kan likevel
tenke seg å delta som observatør på selve generalforsamlingen. Therese hører med Marius
Lundstein i DNT om det kan la seg gjøre.
Sak 20/19 Valg i Sørlandets Travpark AS
Valgkomitéen foreslår Trond Jaabæk som nytt styremedlem, mens Michael Taanevig går ut.
Forbundet støtter valgkomitéens innstilling, men synes det kan vurderes at Michael går inn i
valgkomitéen, der det er foreslått gjenvalg på Helge Gundersen. Rune snakker med Michael og
informerer styret.
Sak 21/19 Til start
Informasjonsmøte kombinert med foredrag ved Per Otto Aagre mandag 1. april. Alle eiere av
åringer er invitert, og arrangementet er åpent for alle. Det bør nevnes på møtet at samlingen for 2åringer også er åpen for eldre hester.
Sak 22/19 Rutineløp
Det er dårlig oppmøte på rutineløpene. Hva med å flytte til lørdag, og kombinere med ponnitrening.
Saken utsettes til neste møte, da representanter fra ponniavdelingen kommer.
Sak 23/19 Valg i DNT, landsråd
Rune skal på landsråd 28. mars, og mer informasjon rundt valget ventes der. Forbundet etterlyser
status for Norsk Trav AS, og ønsker at det blir tatt opp i landsrådet.
Sak 24/19 Eventuelt
Neste styremøte settes til tirsdag 23. april kl. 17, med lagleder/DNT-utsendinger-møte kl. 19.
Rune sjekker med Knut Olav Dahl hvordan det ligger an med søknaden om løpsbidrag til
Kristiansand og omegn, samt Grimstad og omegn, etter at de måtte avlyse i 2018 p.g.a.
salmonellautbrudd.

Kai har undersøkt litt om vognene i rekrutteringsstallen. Tas med ponniavdelingen på neste møte.

John Arne Degnes
referent

