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Møte (type/sted):
Møtedato:
Kopi
til:

Til stede: Navn:
X
X
X
X

Svein Morten Buer
Jan-Fredrik Møller
Lisa Fredriksen
Thor Richard Hansen

Møtereferent:
Neste møte:

Sak nr:
1
2

Styremøte nr 4/2015
20.4.2015 kl 18.00.

Anne Ramstad

Kopi Til stede:
til:
X
X
X

Navn:
Rune Arild Hansen
Andrea L. Solheim
Silje Solhaug

Vedlegg:

Tekst
Referat fra møte nr 3.
Referatet ble godkjent.
Innkommet post.

Ansvar

Høringsnotat i forbindelse med forslag til endringer i DNTs
løpsreglement.
Styreleder synes det er gjort en bra jobb her, og at det som er
foreslått er positivt.
Lisa kommenterte punktet om inhabilitet. Litt usikker her fordi det
er begrensninger i forhold til å være eier, hvem som får lov til å
spille etc. Avhengig av at de fleste som er med i sporten, deltar.
Foruten habilitet, synes styret det er bra.
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Fristen for å komme med innspill til DNT er 4. mai.
Har noen innspill, så send det til OAT, som videresender til DNT
Banedrift.
Ponniaktiviteter.
Andrea og Silje har snakket om dette og fokuset ligger på
rekruttering. De skal samle noen som har vært med i
ponniaktiviteter tidligere, og som driver i dag. Følgende temaer
ønskes diskutert:





Rekruttering.
Løpsoppsett.
Hvorfor er det færre ponnier til start?
Påvirke banene til å kjøre løpene i stevnet, ikke før løpene.

Alle
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Hvis forbundet kjøper ponnier – vurdere hvordan man praktisk
ordner dette?
Innstille på en ponniansvarlig.
Ponniinstruktørkurs – innstille på 4-5 personer som kan ta kurs.

DNTs travkonferanse.
Styret mener det er uheldig at det ikke er sendt med noen
saksdokumenter ifb med innkallingen.
Årsberetning og regnskap ble lagt ut på travsport.no fredag 24/4.
Det skal kun være en redegjørelse om regnskapet under
konferansen, og er satt av 45 minutter til gjennomgang.
Av regnskapet kan man se at lønnsnivået til
generalsekretærstillingen har hatt en formidabel vekst de siste
årene. Det er uheldig i disse tider, hvor hovedfokuset er
innsparinger.
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OAT og seks andre forbund sender felles brev til styret i DNT, der
det manes til moderasjon også på dette punktet.
Eventuelt.
Det kom ingen øvrige saker opp.

