
 

 
 
 
Referat fra styremøte på Sørlandets Travpark 6. november 2017 
 
Til stede: Rune Upsahl, Elin Gumpen, Therese Nyhaven, Trygve Holtebekk, Rudolf Roland, Kai 
Sundberg og John Arne Degnes. 
 
Forfall: Anette Hovstad. 
 
Sak 37/17 Utestående ungdomsstallen 
Saldoliste ble utdelt. John Arne sjekker hva som finnes av dokumentasjon i form av fakturagrunnlag 
og kontrakter, med tanke på tvangsinnkreving. 
 
Sak 38/17 «Fakta om hest og hestesport i Norge» 
Brosjyremateriell ble utdelt og sett gjennom. 
 
Sak 39/17 Bingomidler Arendal og omegn 
Rune og John Arne var i møte med Sven Harry Røed (leder) og Svein Svantesen (kasserer) fra 
Arendal og omegn Travselskap (AOT), på Skarsbru 28. september. På møtet ble historikken rundt 
bingomidlene gjennomgått, herunder at det er en muntlig avtale om at 80 % av midlene skal 
komme andre klubber/tiltak til gode etter søknad. AOT er inneforstått med at midlene skal fordeles, 
men godtar ikke 20/80-fordelingen uten videre, da utdeling til andre forutsetter at AOTs 
økonomiske situasjon tillater å dele. Det er enighet om at Agder Travforbund kan oversende 
søknader til AOT, som deretter styrebehandler om utbetaling fra bingomidlene kan gjøres. 
 
Sak 40/17 Rutineløp 
Antallet hester i rutineløpene har vært synkende, og løsninger for å få flere til å delta ble diskutert. 
Vi prøver med gratis lapskaus i stallkroa. Videre prøver vi modellen fra Klosterskogen, der det blir 
meldt i tidsintervaller. Endringene annonseres på Facebook og i baneprogrammet. 
 
Sak 41/17 Ungdomsgruppa 
Tiltak for å få opp aktiviteten ble diskutert. Turer, f.eks. til Åby eller Frankrike. Forslag om å legge 
møter sammen med besøk hos lokale trenere. 
 
Sak 42/17 Til start 
Rune og Elin setter opp datoer for fellestreninger. Innkjøp av pizza og brus er greit hvis man ønsker 
det. 
 
Sak 43/17 
Påminnelsen om søknadsfrist DU-midler sendes klubbene. Onsdagslunsj ble diskutert. Kai ønsker å 
ha det hver onsdag, og jobber videre med saken. 
 
 
John Arne Degnes 
Forbundssekretær/referent 


