Referat fra styremøte på Sørlandets Travpark
2. September 2019
Til stede: Rune Upsahl, Kai Sundberg, Therese Nyhaven, Torleif Sør-Reime, og Elin Gumpen. Kjetil
Olsen (deltok på sak 42/19).
Sak 41/19: Informasjon fra ponni-utvalget:
Representanter for ponniutvalget var forhindret fra å stille, så denne saken blir flyttet til neste
styremøte.
Sak 42/19: Informasjon fra Sørlandets Travpark ved Kjetil Olsen:
Kjetil Olsen Informerte om økonomien ved travbanen, utfordringene ved omsetningssvikt hos
Rikstoto, hestesportens rammebetingelser fremover, og ny ansettelse ved travparken.
Sak 43/19 Søknad om støtte til ponnilisenskurs på Åmli:
Marie Aamlid (ponniinstruktør i Åmli) har på vegne av Åmli Trav & Hestesportslag søkt om å få
dekket et budsjettert underskudd på 8346,- ved et lisenskurs høsten 2019/våren 2020. Åmli Trav &
Hestesportslag vil i tillegg til det som står i budsjettet få 2000,- kr pr deltaker når lisensen er utstedt.
Dette vil bli utbetalt via forbundet. Det vil da ikke bli noe underskudd på kurset, og forbundet velger
da å avslå denne søknaden.
Sak 44/19 Rutinekjøring:
Det har tidligere blitt diskutert endringer på rutinekjøringene for å få med flere hester, uten at det
har kommet til noe endelig forslag. Vi ønsker da å se på muligheten til at rutinekjøringene i
begynnelsen av måneden går på en lørdag, da gjerne i samarbeid med ponniutvalget som har
fellestreninger disse dagene. Rune sjekker med ponniutvalget om det lar seg gjøre å samarbeid om
dette fra Oktober. Vaffel og kaffe servering på rutinekjøringen er savnet, og vi begynner med det
igjen på en av de første kjøringene. Kai er ansvarlig, men andre styremedlemmer må også hjelpe til
for å få dette til. Rune har også i oppgave å sette en terminliste for rutinekjøringene for resten av
året. Terminlisten må ut på facebook, hjemmesiden til Sørlandets Travpark og på mail til
travlagsmedlemmene.
Sak 45/19 Ungdomsgruppen:
Therese informert om kommende tur til Forus med ungdomsgruppen. Kai fikk ansvar for å snakke
med Øystein Tjomsland om oppfølgings kurs for ungdomsgruppen. Rune må sjekke med John Arne
om det er kommet regning fra Fredrik Johanson, om det er kommet tilskudd fra dnt i 2019, og få en
oversikt over regnskapet til ungdomsgruppen.
Sak 46/19 Revisor KOT:
På årsmøtet til Kristiansand og omegn travklubb klarte de ikke å få valgt revisor, men de ga styret
fullmakt til å finne dette i ettertid. Styret har ikke klart å finne noen til å utføre denne oppgaven.
Styret i Agder Travforbund har sagt ja til å stille med to mann til å revidere regnskapet for 2019.
Sak 47/19 Forbundssekretær stilling:
Agder Travforbund kjøper forbundssekretær tjenesten av Sørlandets Travpark. Det er i hovedsak
Marianne Klepaker som har utført disse oppgavene den siste tiden. Hun har nå blitt sykemeldt ut
Oktober, og Rune Upsahl er ansatt i et vikariat i denne perioden ved Sørlandets Travpark. Han vil da
utføre forbundssekretær oppgaver, men ikke være ansatt som forbundssekretær. Styret ser ikke noe
problem ved dette, og at det skulle være i strid med reglementet til dnt. Da han ikke er ansatt som
forbundssekretær, og at oppgavene kun blir utført for en kort periode. Skulle det dukke opp saker

hvor det blir konflikter med det å utføre forbundssekretær oppgaver for forbundet og det å være
leder, vil nestleder Elin Gumpen tre inn som leder.
Sak 48/19 Til startsamlinger 1-2 åringer:
Vi starter opp igjen med fellestreninger for 1 og 2 åringer igjen. Første trening blir 12 Oktober, Rune
får ut informasjon om dette. Torleif overtar hovedansvaret for til start samlingene, resten av styret
skal også være med å hjelpe på samlingene. Til samlingene som dnt er med på så er det personen
som utfører forbundssekretær tjenestene som er ansvarlig for at det stiller hovslager og veterinær.
Sak 49/19 Kurs/info møte «til start» 16 September kl 18:00:
Rune tar ansvar for dette kurset siden, det er usikkert om Kai har mulighet til å være med. Resten av
styret er behjelpelig med å lag spørsmål som kan brukes under kurset.
Sak 50/19 Forespørsel om Norges rekord pokal: 14 Januar behandlet styret i Agder Travforbund om
det skulle kjøpes inn sølv pokal til hester som setter norgesrekord.
Sak 9/19 Hester som setter norgesrekord får ingen pokal av DNT. Forbundet dekket muligens
en pokal til Valla d`Estino, John Arne sjekker opp. Uansett enighet om at vi ikke skal kjøpe
pokaler ved nye norgesrekorder.
I ettertid av dette vedtaket har det kommet en forespørsel om norgesrekord pokal fra Allan Omholt
på vegne av eierne til Rock`n Rolling. De ber styret om å revurdere avslaget fra 14. Januar. De legger
ved et styre referat 18.08.20014, hvor det står følgende:
Sak 29/14 Det ble foreslått å kjøpe inn sølvpokal til de hestene i Agder som setter
norgesrekord. Willy har vært kontakt med DNT for å få det godkjent der. Det ble vedtatt å
kjøpe pokal til ca 5000,- kr
Styret velger å la vedtaket om å ikke kjøpe sølvpokal til de som tar norgesrekord, bli stående. Men
Rock`n Rolling og Wilma Leggrowbach som har tatt rekorden før dette vedtaket vil få sølvpokal fra
Agder Travforbund.
Sak 51/19 Høstkonferanse:
Agenda til høstkonferansen er ikke klar enda. Avreise blir fredag 27 September, kl 12:00 fra Sørlandet
travpark og Mandal. Rune melder inn til Vestenfjeldske at det må legges opp til avreise på
formiddagen på søndag. Rune ordner bestilling av to biler med ni seter, og holder deltakerne
informert så fort det kommer mer info.
Sak 52/19 Lokalkjøringsfinale 26 Oktober:
I tillegg til å kjøre lokalkjøringsfinale så ønsker styret også å arrangere hestensdag samtidig. Rune
sjekker med Knut Olav om det er mulig å få tilskudd, selv om fristen er ute for å søke. Rune og Kai får
fullmakt til å sette opp et program, og få spredt dette rundt på forskjellige medier.
Sak 53/19 Evenutelt
Styret fikk utdelt skjema for reiseregning, disse må en selv sørge for å fylle ut, og få sendt inn.
Referent Rune Upsahl

