
Referat styremøte 21. Oktober 
Tilstede: Rune Upsahl, Elin Gumpen, Therese Nyhaven, Kai Sundberg og Torleif Sør-Reime 

 

Sak 54/19 På lag spill: 

Rune informerte om at det nå er flere klubber som har opprettet på lagspill, og det jobbes 

med å få dem til å verve nye spillere. Slik det ser ut fremover så vil nok klubbene risikere å 

miste tilskudd fra DNT, og da er det ekstra viktig å skaffe seg inntekter fra andre plasser. Som 

f.eks gulrotandelen.  

 

Sak 55/19 Gjennomgang av forrige styre-referat: 

Informasjon fra ponniutvalget, blir utsatt enda et møte. Det blir lagt opp til en fellestrening 

med ponni, unghester og eldre hester Lørdag 7. Desember. Regning fra Fredrik Johanson er 

nå kommet, Rune følger opp med John Arne slik at vi får bedre oversikt på økonomien i 

ungdomsgruppen. På til startsamlingen 16. September stilte det hele 13 deltakere. Og 

mange kom innom kuskerommet på kaffe og vafler. Så det var en veldig vellykket samling. 

 

Sak 56/19 Unntatt offentligheten: 

 

Sak 57/19 Norsk Trav utvalg: 

På formannsmøtet ble det bestemt at Agder Travforbund skal sette ned et utvalg som skal se 

på hvordan det skal gjøres når Sørlandets Travpark vil bli lagt inn under Norsk Trav. Klubbene 

skulle sende inn kandidater til å sitte i et slik utvalg. Styre ble ening om at i et slikt utvalg bør 

det ikke sitte mer enn tre personer. Om ikke forbundet er representert, så må det 

rapporteres jevnlig til styret. Styret ser på Trond Jaabæk som en naturlig kandidat. Det er 

også foreslått 3-4 personer til fra klubbene, men de er ikke forespurt om de ønsker å sitte i 

et slikt utvalg. Rune tar kontakt med de kandidatene som har blitt foreslått, og sjekker om de 

villige til å sitte i et slik utvalg. Styret vil bli holdt oppdatert via mail eller telefon.  

 

Sak 58/19 Gruppearbeid etter høstkonferanse: 

Styret gikk gjennom det hver enkelt gruppe har jobbet med, og funnet de punktene som vi 

syntes var de viktigste. Rune lager en oppsummering av dette, og sender det videre til Dnt. 

Styret får den til gjennomlesning før den vil bli sendt videre. 

 

Sak 59/19 Lokalkjøringsfinale/hestensdag 



Det ble gått gjennom alt rundt denne dagen, ble laget eget referat som blir sendt ut til 

styret. Det var kommet forespørsel om det var mulighet til å starte selv om en ikke hadde 

deltatt på annen lokalkjøring. Dette velger styret å si nei til, finalen er for å motivere til å 

starte på andre lokalkjøringer i distriktet. Ponni trenger ikke å ha deltatt på andre 

lokalkjøringer, dette legger Rune ut info om på facebooksiden. 

 

Sak 60/19 Eventuelt: 

Det kom ingen saker opp på eventuelt. 

 

 

 


