
 

 
 

Klubber innen forbundet 

Styret 

Leder i ponniavdelingen 

 

 

Referat fra styremøte på Sørlandets Travpark 18/5-11 

 

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

Thorbjørn Skår, Johanne Risa og John Arne Degnes. 

 

 

Sak 04/11 Instrukser styre og sekretær 

Willy gjennomgikk en liste med oppgaver for styre og sekretær. 

 

Styret: 

 - Avholde generalforsamling 

 - Avholde nødvendig antall styremøter 

 - Avholde kvartalsvise formannsmøter 

 - Arrangere høstkonferanse 

 - Ha en representant i driftsselskapets styre 

 - Godkjenne forbundets årsberetning og årsregnskap 

 - Delta i komiteer og utvalg sentralt, som valgkomité og landsråd 

 - Delta på DNTs generalforsamling og høstkonferanse 

 - Bidra til å løse saker i klubbene 

 - Gradere klubbenes anlegg ved forespørsel fra DU-utvalget 

 - Behandle DU-søknader fra klubbene  

 - Delta i planlegging og gjennomføring av lokal hestegalla 

 - Holde kontroll med at ponnigruppa og ungdomsstallen drives på en forsvarlig måte 

 - Være delaktig i oppstarten av ponniskole med støtte fra DNT 

 

Sekretær: 

 - Motta post til forbundet 

 - Videresende informasjon til klubbene 

 - Føre regnskap for forbundet, ponnigruppa og ungdomsstallen 

 - Påse at frister opp mot DNT overholdes 

 - Bestille 3-årspokaler til lokalkjøringer 

 - Gjennomføre tillitsmannskurs i klubbene 

 - Drifte forbundets nettside 

 - Arrangere rutineløp første onsdag i hver måned 

 - Ansvar for oppsett av ponniløp på travparken, og på lokalkjøringer ved behov 

 - Delta på møter i DNT 

 - Bistå klubbene med kontakt opp mot DNT 

 - Bistå klubbene med tolkning og oppfølging av DNTs lover og våre egne regler for lokalkjøringer 

 - Delta på alle styremøter, generalforsamling og høstkonferanse i forbundets regi 

 - Oversende saker til styret/leder ved behov 

 - Administrere medlemsregister 

 

Sak 05/11 Aktivitetsplan 

Willy hadde satt opp en liste over aktiviteter i forbundsregi. 



 

 - Arrangere unghestprosjekt 

 - Sørge for at det arrangeres ungdomsløp på travparken 

 - Gjennom ponnigruppa arrangere ponniløp og ponnitreninger på travparken 

 - Arrangere lokalkjøringsfinale 

 - Drive barne- og ungdomsstall 

 - Arrangere rutineløp første onsdag hver måned 

 - Arrangere tillitsmannskurs 

 - Arrangere styremøter, høstkonferanse og formannsmøter 

 

Sak 06/11 Ponnitravskole 

Det ble informert om at Sørlandets Travpark er tildelt ponnitravskole fra høsten 2011. 

Forhandlinger pågår mellom ST og DNT. 

 

Sak 07/11 Eventuelt 

Ønske om rutine for innkalling til styremøter. Sendes per telefon/sms senest én uke før, med 

saksliste på e-post. 

 

Referater legges ut på nettsidene, og sendes også per e-post til styret og klubbene. 

 

Perm for styremedlemmer ønskes klart til neste styremøte. Ønsket innhold: årshjul, styrereferater, 

normallover og DU-regler. 

 

Ønske om at sak 1 på hvert styremøte er godkjenning av referat fra forrige gang. 

 

 

 

 

John Arne Degnes 

Forbundssekretær/referent 


