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 2/2015
16.2.2015 kl 18.00.

Svein Morten Buer
Jan-Fredrik Møller
Anita Bernhardsen
Thor Richard Hansen
Anne Ramstad
Fredag 6. mars kl 18.
Generalforsamling kl 19 i
peisestua.

Kopi Til stede:
til:
X
X
X

Navn:
Lisa Fredriksen
Rune Arild Hansen
Ronny Gundersen

Vedlegg:

Tekst
Referat fra møte nr 1.
Referatet ble godkjent.
Ponniaktiviteter.

Ansvar

Det er kommet en henvendelse fra DNT på at Buskerud
Travforbund ønsker å etablere en ny premieserie for ponniløp.
For tiden er det lite ponniaktivitet i Oslo og Akershus, og lederen
av ponniutvalget har trukket seg. Forbundet arbeider med tiltak for
å øke interessen og aktivitetene. Uansett stiller forbundet seg
positiv til en løpsserie som kan bidra til å holde interessen oppe
eller øke denne.
Forbundet har stort behov for å finne en person som kan være
aktiv innen ponnitravet. Det forelå en oversikt over registrerte
ponnikusker innen forbundet. Travlagene disse tilhører kontaktes
for å sjekke interessen. De eldste forespørres om interessen for å
gå kurs og bli ponniinstruktør.
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Oda Nakken? Thor Richard sjekker.
SMB sjekker med Blaker.
DU-utvalget.
DNT har mottatt en søknad fra Nes Travselskap på midler til
dommertårn, lys og luftegårder på Kulmoen Travbane.

Thor R.
Svein M.

4

DNT forestår fordeling av midler fra DU-utvalget. Det har ikke
kommet andre søknader til OAT. Prioritering av søknader overfor
DNT er derfor unødvendig.
Asker og Bærum Travklub.
Vi har mottatt et brev om et vedtak fra Asker og Bærum sin
generalforsamling, som sier at det var et knapt flertall i klubben
som ønsker å fjerne startavgiften for travløp i de laveste
premieskalaene.
Styret er usikre på om forslaget var ment som et forslag til OATs
generalforsamling. Styreleder tar kontakt med lederen for Asker
og Bærum Travklub for å avklare dette. Dersom dette er tilfelle
aksepterer styret i OAT at forslaget har kommet inn til rett tid. I så
fall støtter ikke styret forslaget. Styret mener at en avvikling i
2015 vil få for store konsekvenser for DNTs budsjett og økonomi.
For at styret skal kunne støtte et forslag om avvikling av startavgift
i lavere premieskala, må det utarbeides et mer konkret forslag,
med sannsynliggjøring av økonomiske konsekvenser og effekt i
form av økt startfrekvens.
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Dersom saken ikke var tenkt som et forslag til OATs
generalforsamling, blir saken behandlet i OATs styre på et senere
tidspunkt. Styreleder avklarer i så fall med Asker og Bærum
Travklub omstendighetene rundt og bakgrunnen for forslaget.
100-årsjubileum Asker og Bærum Travklub.
Asker og Bærum arrangerer lokalkjøring på Drammen Travbane
torsdag 19. mars. Klubben er 100 år i 2015 og styret vedtok å gi en
gave. Styreleder deltar fra OAT.
Årsberetning og årsregnskap 2014.
Gjennomgått, godkjent og underskrevet.
Budsjett 2015.
Budsjett 2015 ble gjennomgått og godkjent.
Generalforsamlingen.
Avholdes i peisestua fredag 6. mars kl 19.00. Styremøte kl 18.00.
Mat er bestilt av ISS, som stiller med en kokk for servering.

Svein
Morten

Svein
Morten

Det ble foretatt en gjennomgang av innspill fra Øvre Romerike
Travselskap etter fjorårets generalforsamling.





Liste over deltakere blir delt ut på møte.
Nye delegater ønskes velkommen, og blir presentert.
Innstillingen fra Valgkomitéen skal være mer informativ.
Medlemmer som har gått bort i løpet av året blir minnet.

Forslag på tildeling av hederstegn eller æresmedlemskap i
forbundet ønskes fra travlagene. Frist 1/3. Styret innstiller på
eventuell tildeling.
Blomster bestilles til evt hederstegn/ æresmedlem og
styremedlemmer som går ut av styret.

Anne
Svein M.
Anne
Svein M.

Anne

