
 

 
 

 

Referat fra styremøte på Sørlandets Travpark 18. mars 2013 

 

Til stede: Willy Salvesen, Trygve Holtebekk, Olav Inge Beisland, Anne Utsogn, Kjell Mikalsen, 

Laila Olsen og John Arne Degnes. 

 

Forfall: Elin Gumpen. 

 

Sak 13/13 Regler for lokalkjøring 

Fjorårets reglement ble gjennomgått, og det ble ingen endringer foran 2013. Klubbene tas med på 

råd om det skal arrangeres sesongfinale eller om det skal deles ut premiering til de som deltar flest 

ganger som i fjor. 

 

Sak 14/13 Gjennomgang av klubbenes årsrapporter 

Saken ble utsatt p.g.a. liten tid. 

 

Sak 15/13 Ungdomsstallen 

P.g.a. at to flislass tilhørende Sørlandets Travpark AS ble betalt av ungdomsstallen i 2012 var 

regnskapet utdelt på generalforsamlingen feil. Korrigert regnskap deles ut på formannsmøtet. Det er 

også betalt et flislass i 2011. Willy foreslo at travparken skulle kjøpe inn ny tv til hver av 

gjestestallene, mot at det settes en strek over den fakturaen. Det ble vedtatt. 

 

Sak 16/13 Voltekurs for lisensierte kusker 

Det hadde kommet inn en søknad fra Sørlandets Travpark AS om støtte til to voltekurs à 10 timer 

for lisensierte kusker. Kostnadsrammen er 15 400 kroner totalt. 

 

Vedtak: Agder Travforbund støtter voltekurs for lisensierte kusker med halvparten av kostnaden 

innefor rammen på kr 15 400. 

 

Sak 17/13 Ponniutstyr Lista Travselskab 

En søknad fra Lista Travselskabs ponnigruppe ble behandlet. Søknaden hadde to alternativer for 

innkjøp av vogner og utstyr til ponnitrav, det ene på 24 258 kroner+frakt, og det andre på 27 928 

kroner inkl. frakt. Arendal og omegn Travselskap har ubenyttede bingomidler, og det var forslag 

om at de kan kjøpe inn utstyret og låne det ut til Lista Travselskab. Beløpet for det dyreste 

alternativet ble godtatt. Styret og overlater til klubbene å ordne opp seg i mellom. John Arne bistår 

med leieavtale. 

 

Sak 18/13 Eventuelt 

Willy orienterte om status etter informasjonsmøtet om «Til start». Det er 14 påmeldte.  

 

Tillitsmannskurs settes til onsdag 10. april kl. 18 på Sørlandets Travpark. 

 

 

 

 

John Arne Degnes 

Forbundssekretær/referent 


