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Møte (type/sted): Styremøte nr 3/2015 

Møtedato: 16.3.2015 kl 18.00. 

 

Kopi 

til: 

Til stede: Navn: Kopi 

til: 

Til stede: Navn: 

 X Svein Morten Buer  X Rune Arild Hansen 

 X Jan-Fredrik Møller  X Andrea L. Solheim 

 X Lisa Fredriksen  X Silje Solhaug 

 X Thor Richard Hansen    

 

Møtereferent: Anne Ramstad Vedlegg: 

Neste møte:   

 

Styreleder ønsket velkommen til første styremøte etter generalforsamlingen. Spesielt ble de 

nye varamedlemmene, Andrea og Silje, ønsket velkommen. Styreleder informerte om hvordan 

travsporten er organisert, og hvordan forbundet arbeider. Alle deltakerne presenterte seg. 

Det er ønskelig at begge varamedlemmene deltar på styremøtene når de har anledning. 

 

Sak nr: Tekst Ansvar 

1 Referat fra møte nr 2. 

Referatet ble godkjent. 
 

2 Innkommet post. 

Ingen saker. 
 

 

3 Ponniaktiviteter. 

 

OAT har fått opplyst at det ikke er noen ponniinstruktører i OAT, 

men noen sier at Oda Nakken og Trine Kaspersen er det.  Dette 

sjekkes nærmere. 

 

OAT har mottatt en mail fra Oda Nakken, som ønsker å bidra for å 

få opp rekrutteringen, spesielt med tanke på ponnitrav. Hun kan 

eventuelt bidra som ponniansvarlig for OAT. 

 

Andrea og Silje jobber med å finne interesserte innen OAT, og 

avholder et møte med disse.  

Tema blir å diskutere hvordan man kan jobbe for å rekruttere barn 

og unge til travsporten, spesielt til ponnitravet. Forbundet har vært 

inne på å kjøpe en eller to ponnier, som kanskje kan være noen 

måneder av gangen hos de lagene som har mulighet for 

oppstalling. Dette forslaget kan slå både positivt og negativt ut.  

 

 

 

 

Anne 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Hvis man får etablert ponnikurs et sted, så må man være 

varsomme slik at de som viser interesse ikke blir borte, når 

ponnikursene avholdes et annet sted.  

Det positive er at det ikke sliter for mye på de som nødvendigvis 

får ansvaret for ponniene, ved at de kun er noen måneder på hvert 

sted. 

 

Mette Fløttum er blitt nevnt som en ressursperson. Hun kontaktes. 

 

Det ble bemerket at det er viktig å tenke på Oslo-området, hvor det 

bor mange unge, spesielt i området rundt Bjerke. 

 

Styret ønsket at Andrea og Silje lager en innstilling på en 

ponniansvarlig, og kommer med forslag til hvordan man kan øke 

ponniaktiviteten i forbundet. Innstilling til ponniansvarlig, og 

eventuelle forslag til organisering av ponniaktiviteten blir 

behandlet på forbundets neste møte, som er berammet til mandag 

20. april. 

 

Styret ønsker å legge fram forslag til rekrutteringstiltak overfor 

DNT. 

 

 

 

 

 

 

 

Andrea/ 

Silje 

 

 

 

Andrea/ 

Silje 

4 Sponsor Årets Hest-galla. 

På generalforsamlingen ble travlagene oppfordret til å skaffe en 

sponsor hver til Årets Hest-galla. 

 

Det utarbeides en sponsorpakke som sendes lagene. Mulighetene 

for differensierte priser ble nevnt. 

 

 

 

 

Anne 

5 Gave Asker og Bærum Travklub. 

OAT har kjøpt en gave til 100-årsjubileum i Asker og Bærum 

Travklub, som deles ut på jubileumskjøringen 19. april.  

 

Akershus Hesteeierforenings pokal skal også deles ut. 

 

6 Generalforsamlingen. 

Det er fremkommet misnøye på en uttalelse fra møteleder, mot en 

av lagslederne, under generalforsamlingen. Den aktuelle uttalelsen 

var det flere av styrets medlemmer som reagerte på. 

 

Styret ble også informert om at den aktuelle lagslederen var blitt 

oppringt dagen etter av en av de andre lagslederne, og blitt sterkt 

kritisert for sine standpunkter og forslag under 

generalforsamlingen.  

 

Selv om uttalelsen fra møteleder nok var ment som en fleip, ble 

den ikke oppfattet slik av alle delegatene. Styret er enig i at det er 

en styrke for demokratiet at delegatene argumenterer for sine 

kandidater til de ulike vervene, og at man som møteleder må være 

varsom med uttalelser som kan medvirke til at man vegrer seg for 

å foreslå sine foretrukne kandidater. Styret vil påse og informere 

om dette til den som blir foreslått som ordstyrer til neste års 

generalforsamling. 

 

 



Det fremkom også kritikk av at valgkomiteen ikke hadde henvendt 

seg til lagene med spørsmål om aktuelle kandidater i forkant av 

årsmøtet. 

 

For øvrig fungerte det fint på generalforsamlingen. 

7 Asker og Bærum Travklub. 

Deres henvendelse vedrørende startavgift, vil bli besvart av 

forbundet. OAT avga en høringsuttalelse om startavgift til DNT 

før jul, der man ba DNT se på spesifikke kostnadsbesparelser for å 

unngå innføring av startavgift, uten at DNT tok det til følge. 

 

Vedtak: 

Styreleder utarbeider et svar til Asker og Bærum Travklub. 

Det blir foretatt en evaluering av den aktuelle saken i slutten av 

året. Tas videre opp med lagene og DNT. 

 

 

 

 

 

 

 

Svein 

Morten 

 


