Oslo og Akershus Travforbund
Bankkonto 1275.50.07194
Org. nr 998 090 024
Postboks 194, Økern 0510 Oslo
Stiftet 1933

Møte (type/sted):
Møtedato:
Kopi
til:

Styremøte nr 3/2014 i Hestesportens Hus, Bjerke
3.3.2014 kl 19.00.

Til stede: Navn:
X
X
X
X

Møtereferent:
Neste møte:

Svein Morten Buer
Jan-Fredrik Møller
Anita Bernhardsen
Thor Richard Hansen
Anne Ramstad
Tirsdag 22.4.2014 kl 18.00/
Lagsledere kl 19.00.

Kopi Til stede:
til:
X
X
X

Navn:
Lisa Fredriksen
Rune Arild Hansen
Ronny Gundersen

Vedlegg:

Nyvalgt leder, Svein Morten Buer, ønsket velkommen til det nye styret.
Sak nr:
1
2

Tekst
Referat fra møte nr 2.
Referatet ble godkjent.
Innkommet post.

Ansvar

Forslag fra Vestenfjeldske Travforbund.
VT skal legge fram forslag til endring av § 11-2 om valg av styret
i travforbundet, ved at det tillegges forskrift om at 2.
vararepresentant til styret skal være 25 år eller yngre.
Styret diskuterte dette og mener de låser seg ved at 2.
vararepresentant skal være under 25 år. Det hadde vært mer riktig
om ett av styremedlemmene eller en vararepresentant skal være
under 25 år. Hva resultat til VT ble på deres generalforsamling
sjekkes. OAT kan eventuelt komme med motforslag på DNTs
generalforsamling.
Hedersbevisninger.
OAT har mottatt brev fra DNT om utdeling av hedersbevisninger.
Det ble foreslått å sende en forespørsel til travlagene og be de
komme med forslag, som videresendes DNT.
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«Til start».
 Det ble informert om prosjektet «Til start». Det er avholdt
et informasjonsmøte med 17 personer til stede. Åtte
personer meldte seg på, men vi håper på rundt 20
deltakere.
Den første samlingen med hest er torsdag 24. april. Da er
det behov for hjelp. Styrets medlemmer stiller gjerne. Vi
ser på behovet og melder fra om behovene.
Lagsledermøte.
 Det avholdes møte med lagslederne tirsdag 22. april kl 19. i
peisestua. Dette for å diskutere saker i forkant av DNTs
generalforsamling. Styret møtes kl 18 til styremøte.
Dugnad før OGP.
 Dato for dugnaden før OGP ble satt til tirsdag 27. mai. Det
blir servert pizza og noe å drikke. Det ble bedt om at det
lages en oversikt over hva som ønskes gjort.
Besøk hos travlagene.
 Det ble foreslått, og bestemt, at styret skal besøke noen av,
eller alle, travlagene. Det første besøket ble foreslått lagt til
Nes Travselskap mandag 5. mai. Thor Richard ordner med
en invitasjon til styret.
Høstkonferanse.
 Styret ønsker at forbundets høstkonferanse skal være mer
som et høringsorgan for DNT.
 Travlagene oppfordres til å tenke ut hvordan
Høstkonferansen kan forbedres.
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