
Referat styremøte mandag 12 oktober 2020 i Vinstua Sørlandets Travpark 

Til stede: Trond Jaabæk, Kai Sundberg, Rune Upsahl, Elin Gumpen, Torleif Sør-Reime 

Marianne Klepaker, referent 

Jannike Opheim forfall 

 

Sak 27/20  

AS saken info ved I Herbjørnrød. 

  

Info fra I Herbjørnrød uteble da saken hadde tatt en ny vending siden forrige styremøte. 

Det ble videre bestemt etter litt diskusjon rundt om det var riktig fremgangsmåte at det 

skulle avholdes ett lagsleder møte mandag 19/10-20 på Sørlandets Travpark. Mulighet 

for å delta på Teams for de som ønsket dette. Intensjonen ved møte var å se om leder 

har tillit blant lagene i Agder etter mistilliten i AS styre. Leder skulle finne løsninger slik 

at alle lagslederne kunne få lese de 2 protokollene som er kjernen i saken.  

 

 

Sak 18/20 

Høstkonferansen 

Høstkonferansen blir avholdt lørdag 7 november under V75 kjøringene på Sørlandets Travpark. Den 

vil begynne klokken 10.00 og avsluttes før løpene ca 13.30. Etter løpene legges det opp til en 

uformell sammenkomst etter løpene. Hvor det blir avtales med travparken grunnet korona 

situasjonen. Forbundet dekker mat og drikke. Klubbene betaler evt overnatting for sine medlemmer. 

Forbundet dekker overnatting for styret.  

Sak 28/20 

Forbundssekretær 

I forbindelse med arbeidet med omorganiseringen på travparken har Marianne fått flere oppgaver. 

Dette gjør at hun har mindre tid. For å dekke opp dette har Marianne fått tillatelse til å leie inn Rune 

Upsahl på timebasis for å få alle sine oppgaver gjort. Marianne Klepaker er fortsatt forbundssekretær 

og kontaktperson for styret. 

Sak 29/20 

Ponni NM 

Grunnet koronasituasjonen kunne ikke ponni NM gå på V75 dagen 7 november. Det blir isteden 

avholdt en hel ponnidag lørdag 31 oktober. Det lages et budsjett for denne dagen. Ponniutvalget skal 

også søke Arendal og Omegn Travselskap for et bidrag. Forbundet stiller seg også ville til å være med 

å hjelpe avhengig av hva budsjettet blir. DNT og Travparken er også med å bidra. Marianne holder i 

tråden for hele arrangementet i samarbeid med ponniutvalget. 

 

Sak 30/20 

Til Start 



Det må gås gjennom hvem som har betalt og har krav på bonus ved godkjent prøveløp.  

Sak 26/20 

Banebidrag 

Grimstad/forbundet fikk avslaget på sin klage ang nedsettelse av banebidraget. Dette kom samme 

dag som styremøte. Kai Sundberg som anleggskontakt tar en vurdering på om det som siste instans 

skal ankes inn for DNT styret. 

Økonomi 

Styret gjennomgikk økonomien. Det ligger an til et overskudd. Dette grunnet DNT tildelte 

administrasjonstilskudd allikevel.  Samt strengt regime med kostander. 

Evntuelt. 

Det ble tatt opp under eventuelt AT sin rolle i sak behandlet i AS styret angående 

ponnioppselingsbokser. Denne saken er en undersak av andre saker som omhandler 

travskolen. Tron Jaabæk forteller at saken er kommet fra flere hold og den har ligget 

som en sak i AS styret i en lengre periode. Lengre enn T.J. har vært medlem av AS 

styret. Det er ikke en sak AT har bragt inn for styret. 

 

 

 


