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:

Til stede: Navn:
X

X
X
X
Møtereferent:
Neste møte:
Sak nr:
1
2

Styremøte nr 8/2014 hos Blaker Travselskap.
15.9.2014 kl 19.00.

Svein Morten Buer
Jan-Fredrik Møller
Anita Bernhardsen
Thor Richard Hansen

Kopi Til stede:
til:
X
X
X

Anne Ramstad
Høstkonferanse 11-12. oktober

Navn:
Lisa Fredriksen
Rune Arild Hansen
Ronny Gundersen

Vedlegg:

Tekst
Referat fra møte nr 7.
Referatet ble godkjent.
Innkommet post.
«Deltakelse DNTs travkonferanse».
Styret vedtok at nestleder skal delta på DNTs travkonferanse i
tillegg til styreleder, så sant han har anledning.
«Travlaget i sentrum».
DNT har sendt ut en henvendelse til forbundssekretærer angående
et verktøy som kan brukes hos travlagene som sliter med
aktiviteten. Dette er et fint verktøy å bruke for alle travlagene, og
vil bli presentert på dag 2 av Høstkonferansen, som bare er for
OAT.
«Gulrot-andel».
Det ble informert om brev fra DNT til NR datert 10.9.14, om at
det fra Landsrådets møte 5.9 var knyttet entusiasme og
forventninger til konseptet «gulrot-andelen».
Ungdomstiltak.
Det forelå en mail fra DNT angående ungdomstiltak. Rogaland
Travforbund presenterte et prosjekt under Landsrådet, hvor et av
tiltakene man ønsket å satse videre på var en egen
ungdomsforening.
Det er også mulig å søke DNT om økonomisk bidrag til dette.

Ansvar

OAT er meget positive til å sette ned et utvalg for å se på ulike
tiltak for ungdom.

3

Lokalkjøringer 2015.
Vi har mottatt brev fra Øvre Romerike Travlag om å innføre en
cup knyttet opp mot lokalkjøringene i 2015. Forslaget blir lagt
fram på OATs Høstkonferanse (søndag). OAT mener det kan
settes ned et utvalg som kan jobbe med dette forslaget.
Høstkonferanse.







Er vedtatt avholdt på Quality Hotel 33, lørdag 11. oktober
og søndag 12. oktober. Mulighet for å komme fredag til
felles middag.
Temaer er avklart og agenda med link til påmelding blir
sendt ut tirsdag 16/9.
Søndag fra kl 10-13 avholdes møte for OAT, og avsluttes
med lunsj kl 13. Temaer: Lokalkjøringer 2015,
lagsutvikling, samarbeid på tvers av lagene og
oppsummering fra Høstkonferansen dagen før.
Det er holdt av møterom for alle forbundene søndag. Be
forbundene gi beskjed hvorvidt disse skal benyttes.

Anne

Anne

