
Referat fra styremøte onsdag 19. august kl 17.30 på Hortemo Travbane 

 

Til stede: 

Trond Jaabæk   Torleif Sør-Reime 

Kai Sundberg   Rune Upsahl 

Forfall: Elin Gumpen, Jannicke Opheim, Leif Tønnessen 

 

Sak 12/20 

Økonomi 

Økonomien er pr 1/6-20 foran budsjett. DNT har også bestemt at forbundene for 50% av 

driftstilskuddet i 2020. Dette gjør at forbundet styrer mot et positivt resultat.  

Marianne skal få tilgang til å betale regningene. Hun order med fullmakt fra Trond Jaabæk 

 

Sak 14/20  

Lokale aktiviteter 

Det vil bli arrangert til start søndag 19. september. Det er sendt ut mail til alle med åringer. Marianne 

/Torleif tar en purrerunde når det nærmer seg. Rutinekjøring kommer under eget punkt. 

 

Sak 18/20 

Høstkonferansen vil bli avholdt lørdag 7. november. I år vil den pga Corona situasjonen kun være for 

lag tilknyttet Agder. Den vil foregå på Sørlandets Travpark i forbindelse med V75 kjøringen. Agder 

Travforbund dekker middag med drikke.  

Sak 21/20 

Som fast post på agendaen til styremøte vil Trond Jaabæk komme med siste info fra Sørlandets 

Travpark AS 

Sak 22/20 

Generalforsamling DNT 

Det vil bli leid inn en bil for transport, 9 seter pga avstands restriksjonene. Forslagshefte til GF ble 

gjennomgått, og vil bli gjennomgått med delegatene før GF. 

Agder Travforbund er bekymret for frafallet av medlemmer, og støtter Åmli Trav og Hestesportslag 

sitt forslag til GF.  

Sak 12 på Landsrådet fra Telemark var styret delt i saken, og delegatene kan dermed stemme etter 

eget ønske. 

 



Sak 23/20 

Medlemskrav 

Det ble diskutert kravet til å være medlem før 31/12 foregående år for å kunne bli valgt inn i styrer. 

Dette kunne sette en begrensing for hvem som kan velges inn. Denne saken vil bli diskutert videre. 

Sak 24/20 

Bingo penger til Arendal og Omegn Travklubb. 

Marianne kaller inn til et møte med Arendal og styret for å få diskutert dette.  

Sak 25/20 

Rutineløp 

Det er kommet henvendelser om ønske om å begynne med rutinekjøringene igjen. 

Dette vil bli iverksatt fra første onsdagen i mnd fra september måned. 

Sak 26/20 

Banebidrag 

Anleggskontakt og forbundsleder har lagt ned mye arbeid med forslag til utbetalinger av 

banetilskudd. Styret reagerer da på at Grimstad er redusert med 10.000,- uten at styret eller 

anleggskontakt har fått noen begrunnelse for dette. Forbundet ønsker at det blir en dialog med 

begrunnelse før endringer blir gjort. Marianne tar dette opp med DU-utvalget. 

 

 

Marianne 

referent 

 

 

 

 

 


