Referat fra styremøte på Sørlandets Travpark 28. november 2016
Til stede: Elin Gumpen, Trygve Holtebekk, Therese Nyhaven, Rudolf Roland, Steinar Eskeland,
Kai Sundberg, Rune Upsahl og John Arne Degnes.
Forfall: ingen.
Sak 35/16 Oppfordring fra Stein Larsen, leder i Grimstad og omegn
På informasjonsmøtet 21. november, med representanter fra Sørlandets Travpark, Norsk Rikstoto,
Det Norske Travselskap og Agder Travforbund, ble det høy temperatur under forbundets del. P.g.a.
at de øvrige presentasjonene gikk langt utover tidsplanen, ville Trygve Holtebekk kun informere
kort fra forbundet, men dette utartet seg raskt da det kom spørsmål fra salen, med til dels stort
engasjement på begge sider.
På bakgrunn av dette møtet har samtlige styremedlemmer mottatt en e-post fra Grimstad og omegn
v/Stein Larsen, der han ber om at styret stiller sine plasser til disposisjon, og at det innkalles til
ekstraordinær generalforsamling for valg av nytt styre umiddelbart. Dersom dette ikke skjer ønsker
han mistillitsforslag behandlet på lagledermøte mandag 5. desember.
Vedtak: Grimstad og omegn v/Stein Larsen gis anledning til å framføre sitt syn på lagledermøte
mandag 5. desember, der han eventuelt kan søke støtte fra andre klubber jfr. normallovene for
travforbund § 13. Det åpnes ikke for å behandle et mistillitsforslag, da lagledermøtet ikke er noe
formelt organ. Styret ønsker ingen ekstraordinær generalforsamling.
Sak 36/16 Regnskap og budsjett
Forbundets resultatregnskap per 28. november i forhold til budsjett ble gjennomgått. 2017 er det
siste året forbundet får 189 910 kroner i kompensasjon fra Lotteritilsynet, og med nær halverte
inntekter må kostnadene reduseres betydelig. Ponniavdelingen er avhengig av å få tilført midler, og
for å få mer forutsigbarhet var det enighet om at de skal inkluderes i budsjettprosessen for 2017.
Sak 37/16 Agenda lagledermøte
Aktuelle saker til lagledermøtet 5. desember ble gjennomgått. Økt samarbeid/sammenslåing av lag,
«Travlaget i sentrum» og tilbud om besøk på møter, informasjon om forbundets økonomi,
informasjon om ungdomsgruppa og videre diskusjon rundt strategiplan Trav 2020. Idéer rundt
strategiplanen som kom fram på møtet var å arrangere Hestens dag i forbundsregi, og å opprette en
fadderordning for nye i sporten.
Sak 38/16 Eventuelt
Elin orienterte om landsrådsmøtet 23. november, der det var fokus på den nye spillkonsesjonen,
ønske om at forbundene skal påvirke politikere, prosessen rundt ansettelse av ny generalsekretær,
og status rundt Leangen-salget.
Det var enighet om at styret i hver av klubbene inviteres til julemat under løpene på Sørlandets
Travpark søndag 18. desember.
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