
 

 
 

 

 

Referat fra styremøte på Sørlandets Travpark 12. mars 2012 

 

Til stede: Willy Salvesen, Gustav Larsen, Trygve Holtebekk, Olav Inge Beisland, Elin Gumpen, 

Anne Utsogn og John Arne Degnes. 

 

Sak 04/12 Lokalkjøringer 2012/formannsmøte 

Terminlisten settes på formannsmøte mandag 19. mars kl. 19 i stallkroa. Det utarbeides en felles 

løpsinnbydelse som i fjor. Informasjonen på side 2 og 3 i fjorårets innbydelse ble gjennomgått, og 

for 2012 skal det legges til følgende: 

 

 - arrangøren kan nekte uegnede kusker/ryttere å delta 

 - sikkerhetsvest er påbudt 

 

Saker som skal tas opp med klubbene på formannsmøte: 

 

 - felles startkontingent? 

 - skal vi ha sesongfinale? 

 - bistand fra forbundssekretær vedr. handikapping av ponniløp og trykking av program 

 

Det ble vedtatt å videreføre ordningen med ungdomsløp/ponnistøtte. 

 

DNTs årshjul deles ut på formannsmøtet og legges ut på forbundets nettside. Møtes legges til 

stallkroa, slik at det kan kombineres med et besøk på travskolen og ungdomsstallen. 

 

Sak 05/12 Oppsummering av generalforsamling 

Protokollen ble overlevert forbundssekretær, som var fraværende under generalforsamlingen, og 

spørsmålene som ble notert i protokollen ble gjennomgått. 

 

 - rapport for unghestsamlingene må lages årlig, slik at det kan tallfestes i årsberetningen 

 - innkjørtoversikten: Gjerstad-hestene (Moe Brage m.fl.) er med i Aust-Agder fylke, men ikke i 

Agder Travforbund. De har vært med i vår årsberetning i mange år, og er ikke tatt vekk for 

sammenligningens skyld. Etter innspill fra generalforsamlingen tas hester eid i Gjerstad kommune 

bort fra kommende årsberetninger. 

 - regnskapet for ungdomsstallen ble gitt ut til orientering. 

 - forslag til prosedyre fra revisor var ikke tilgjengelig på møtet, men tas opp senere. 

 

Sak 06/12 Ponniavdelingen 

Styret ønsker bedre kontakt med ponniavdelingen. Ny ponnileder Laila Olsen innkalles og 

oppfordres til å møte på forbundets styremøter. Styret ønsker tilsendt kopi av referater fra 

ponniavdelingens møter. 

 

Kjøregodtgjørelse til ponniinstruktører for pålagte møter/treninger ble godkjent. 

 

Årsberetning og regnskap for ponniavdelingen tar forbundssekretær sammen med Laila Olsen, slik 

at dette blir ryddet opp i. 

 

 



Sak 07/12 Klubbenes årsrapporter 

Årsrapportene fra klubbene ble gjennomgått. Det var noen fullstendige rapporter, men også flere 

med mangler. Særlig protokoll fra årsmøtene i klubbene må sendes inn, og etterlyses fra klubbene 

som ikke har sendt med den. 

 

Det understrekes ovenfor klubbene at regnskapet skal underskrives av styret, og ikke bare leder. 

 

Situasjonen i Lyngdal Trav- og Hestesportslag ble tatt opp, der få personer sitter i mange roller. 

Styret ønsker et møte med klubben. 

 

Sak 08/12 Eventuelt 

Styrereferater på nett, mangler det noen? Forbundssekretær sjekker og retter opp. Ny rutine 

innføres, ved at referat sendes per e-post til styret omgående etter møtet, og det settes en frist på 

innspill/rettelser, og at referatet kan publiseres på nett og sendes klubbene én uke etter møtet. 

 

Unghestprosjekt, det er en del som ikke kommer med kontonummer ved gjennomført 

mønstringsløp. Det kan f.eks. være at det forventes at det skal komme sammen med 

premieoppgjøret fra DNT. Forbundssekretær går gjennom hestene og tar kontakt med alle som har 

gjennomført mønstringsløp, men ikke fått utbetaling. 

 

 

 

 

John Arne Degnes 

Forbundssekretær/referent 


