
 

 
 

Klubber innen forbundet 

Styret 

Leder i ponniavdelingen 

 

 

Referat fra styremøte på Sørlandets Travpark 6/6-10 

 

Til stede: Gustav Larsen, Erik Tønnesland, Marit Olsen, Trygve Holtebekk, Olav Inge Beisland, 

Thorbjørn Skår og John Arne Degnes. 

 

Forfall: Elin Gumpen 

 

Sak 04/10 Norges rekrutteringsfond 

Fondet har ikke nådd fram, og har kun tre medlemmer på Sørlandet hvis man ser bort fra ansatte 

hos Tjomsland og på Sørlandets Travpark. De vurderer om de skal fortsette eller legge ned. AT og 

ST er positive, og har i fellesskap henstilt fondet om å sette i gang med kurs, noe som vil bli gjort. 

 

Sak 05/10 Søknad om lån og bankgaranti fra Arendal og omegn Travselskap 

Trygve Holtebekk orienterte om planene om ny treningsløype, og styret ble forelagt to alternativer 

til finansiering som innebærer lån fra forbundet. P.g.a. planer i Froland om svømmehall og 

kunstgressbane vil de først motta spillemidler om tre år. 

 

Vedtak: Agder Travforbund innvilger rentefritt lån på kr 200 000 samt stiller garanti for lån på kr 

200 000 i Sparebanken Sør. Lånet tilbakebetales i sin helhet når DU-midler og spillemidler er 

utbetalt, dog senest 31.12.2014. 

 

Sak 06/10 Oppgradering av luftegårder til ungdomsstallen 

Priser innhentet av Willy Salvesen gir en ca. pris på kr 23 625 (forbundets andel). Styret godkjenner 

oppgraderingen. 

 

Sak 07/10 Budsjett 

John Arne Degnes la fram forslag til budsjett for 2010, og det ble godkjent uten merknader. 

Budsjett for neste år vil bli lagt fram for generalforsamlingen. 

 

Sak 08/10 Eventuelt 

Marit Olsen fortalte om ponnileirer i Åmli og på Lista, og mente dette er tiltak forbundet bør støtte 

økonomisk. 

 

Vedtak: Ponnileirene i Åmli og på Lista tildeles hver et tilskudd på kr 2 500 til premier. 

 

Det har kommet innspill om en felles løpsbulletin for lokalkjøringene. Det var enighet om at det var 

et godt forslag, og vi vil gjennomføre det neste år. 

 

 

 

 

John Arne Degnes 

Forbundssekretær/referent 


