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Tekst
Referat fra møte nr 8.
Referatet ble godkjent.
Innkommet post.
DNTs budsjett 2015.
Det er kommet en mail fra DNT v/Rune E. Gustavsen angående
DNTs budsjett for 2015. Det står at DNT på generalforsamlingen
2014 ble pålagt å opprettholde banebidragene og bidragene til
prosjektet «Til start». DNTs budsjett må ha flere inntekter for å
kunne balansere budsjettet, alternativt foreta kostnadskutt (tot 3
mill). Videre at forbundslederne ble bedt å ta med seg denne
oppgaven hjem til sine forbund hvor oppgaven er å komme med
konkrete forslag til inntektsøkning/ kostnadsreduksjon.
Kommentarer:
Forbundsleder i OAT, Svein Morten Buer, mente det ikke kan sees
som noe pålegg fra generalforsamlingen å opprettholde
banebidragene, selv om noen henstilte styret om det. Det må være
opp til styret i DNT å fatte endelig beslutning på hvordan skaffe
flere inntekter eller foreta kostnadskutt.
Forbundene kan komme med innspill, men det er DNTs styre som
skal fatte beslutningen.

Ansvar

Styret i OAT kom med følgende kommentarer til de ulike
forslagene som fremkom på DNTs travkonferanse:




Innføring av startavgifter i V75-løp mener OAT vil være et
uheldig virkemiddel for å få budsjettet i balanse.
I stedet mener OATs styre at man heller kan foreta endringer i
transporttilskuddet. En reduksjon, endring eller bortfall av
transporttilskudd vil irritere dagens hesteeiere mindre enn å
innføre startavgift.
OATs styre mener DNT må vurdere et slikt tiltak opp mot
effekten av bane-/ anleggsbidrag.
OATs styre støtter også uttalelsene som kom fra flere under
DNTs travkonferanse, om at DNT må sette av midler til
rekruttering. Bjerke Travbane ligger sentralt i Norges tettest
befolkede område, med en million innbyggere i sitt
nærområde. OAT mener at DNT bør prioritere å benytte Bjerke
som rekrutteringsarena. Anlegget bør kunne benyttes til ponniog travskole, og DNT bør legge forholdene til rette for at dette
gjøres mulig i framtiden.

Vedtak:
Styret i OAT vedtok at styreleder sender ovennevnte innspill
som svar på DNTs henvendelse angående budsjett 2015.
Enhetlige medlemskontingenter.
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Fra Hedmark Travforbund forelå forslag om at alle travlag får lik
medlemskontingent. Det foreslås kr 200 for voksne og kr 100
for medlemmer under 16 år.
Forslaget sendes travlagene med oppfordring om å vedta lik
medlemskontingent på årsmøte 2015.
Styret i OAT mener beløpet på kr 200 er for lavt.

Revidering ponni- og løpsreglement.


I og med at OAT ikke har et ponniutvalg til å uttale seg,
fremkom ingen kommentarer til ponnireglementet.

Til løpsreglementet:
§ 7-5: Ingen kommentarer.
§ 12-1, pkt 6) og punkt 9) Ingen kommentarer.
Punkt 2) La det stå som i dag. Spesifiseres i programmene for
lokalkjøringer.
Eventuelle innspill fra lagene sendes forbundet innen 26/11.
Oppfølging fra Høstkonferansen i OAT.






Det er ikke kommet innspill fra lagene etter mail om å få innspill
til ulike arbeidsgrupper. Fra Nitelven vil det komme i løpet av et
par dager.
Når det gjelder koordinering av lokalkjøringer og evt å
gjennomføre en cup, ble det vedtatt å sende dette tilbake til de
lagene som arrangerer lokalkjøring. Datoer for kjøringene
koordineres gjennom forbundssekretær.
Nitelven Travlag er ikke enig i forslaget til Øvre Romerike
Travlag om å arrangere en cup.
Nitelven har forslag til ungdomsrepresentasjon, og en
ressursperson fra de voksne.

Anne
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Anne
Anne
SMB

Møteplan OAT.
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Etterlyse innspill fra de andre lagene også.
Når det gjelder ponniutvalg, ble det anbefalt å høre med Blaker
Travselskap om de kan foreslå personer til et slikt utvalg.
Det er behov for økt tilskudd fra DNT til rekruttering. Tas med i
forslagene til DNTs budsjett.
OAT mener ponniaktivitetene rundt Bjerke må prioriteres.
Det var ikke kommet inn forslag på person til rekruttering av
deltakere til prosjektet ”Til Start”, men styreleder mente at det
var mulig å overtale Janet Tøen fra Oslo Travklubb. Styreleder
tar dette videre med henne.
Neste møte torsdag 18. desember kl 18.
Dato for OATs generalforsamling ble satt til fredag 6. mars
2015.
Årshjulet blir gjennomgått på neste møte.

Alle

Eventuelt.
Forbundssekretær.


Til nå har Bjerke Travbane AS dekket utgifter til forbundssekretær, når det gjelder møte- og kjøregodtgjørelser. Dette
skal iht til DNT dekkes av bidraget OAT får og fra 1.1.2015 blir
dette kostnader for OAT. Må tas med i budsjett 2015. Utgjorde
ca kr 40 000 i 2014, men da med noe økt reisevirksomhet.

SMB

Honorar styret.


Honorar til styremedlemmer ble ikke vedtatt på årsmøte i OAT
2014. Valgkomitéen blir informert om dette. Dersom de ønsker SMB/
forslag og fatte vedtak på generalforsamlingen om å etterbetale Anne
dette, må det komme en innstilling fra Valgkomitéen, og bør i
tilfelle avsettes i regnskapet for 2014.

