Referat fra styremøte på Sørlandets Travpark 27. mai 2014
Til stede: Elin Gumpen, Willy Salvesen, Trygve Holtebekk, Kjell Mikalsen, Anne Utsogn og John
Arne Degnes. Fra Sørlandets Travpark AS deltok daglig leder Kjetil Olsen.
Sak 18/14 Reisetilskudd ungdomssamling
Denne saken er behandlet per telefon etter forrige styremøte, og gjaldt reisetilskudd til DNTs
ungdomssamling i Oslo. Forbundet dekker kr 500 av egenandelen samt flyreise, til sammen ca. kr
1 500, for hver lokale deltaker. Ingen benyttet seg av tilbudet.
Sak 19/14 Ponnileir i Åmli
Laila Olsen har søkt om kr 12 000 i tilskudd til ponnileir i Åmli 4.-6. juli 2014.
Vedtak: Ponnileir i Åmli støttes med kr 12 000. Støtten utbetales til Laila Olsen.
Sak 20/14 Hesteutstilling på Skarsbru
Arendal og omegn Travselskap har søkt om kr 5 000 til utstilling for forskjellige raser på Skarsbru.
Det var diskusjon om forbundet bør støtte arrangementer for «alle mulige raser». Trygve Holtebekk
mente at bingomidlene til Arendal og omegn Travselskap bør vurderes brukt til dette formålet.
Vedtak: Det innvilges ikke støtte til hesteutstilling på Skarsbru.
Sak 21/14 Rutineløp
Terminlisten for juni t.o.m. desember 2014 ble satt. John Arne legger ut datoene på travparkens
nettsider og publiserer dem i baneprogrammet. Det var enighet om at det kjøres rutineløp uansett
antall påmeldte, og at Sørlandets Travpark AS overtar oppgaven med innmelding, oppsett av løp,
måldommer og løpslederfunksjon, mens forbundet tar vekta og starterfunksjonene.
Sak 22/14 Til start
Faktura på kr 1 000 sendes ut sammen med deltakerpermene til åringene. John Arne utarbeider en
oversikt over hvem som har betalt, og sender purring til de som ikke har gjort det. Til åringene
sendes det også ut et skriv om at man må delta på tre av fire samlinger for å få bonus på kr 3 000,
samt informasjon om å sende inn kontonummer for registrering.
Sak 23/14 Fordeling av arbeidsoppgaver
I forbindelse med at forbundssekretærstillingen stasjonert i Agder avvikles ble en liste over
arbeidsoppgaver gjennomgått, slik at disse blir ivaretatt inntil en felles forbundssekretær for
Vestenfjeldske, Rogaland og Agder er på plass. Anne Utsogn overtar driften av forbundets
nettsider, og ansvaret for referater fra styremøtene. Øvrige oppgaver overtas av Sørlandets Travpark
AS, og faktureres forbundet.
Neste styremøte ble satt til onsdag 18. juni rett etter rutineløpene.

John Arne Degnes
Forbundssekretær/referent

