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Tekst
Ponnilisenskurs og videre satsing.
Oda Nakken og Mona Lunde var til stede.

Ansvar

Mona fortalte om at det var en godkjent ponniinstruktør til innen
forbundet, Benedicte Andreassen.
Det er ønske om å arrangere lisenskurs på Norsk Travsportsenter
ca mars/ april, med prøveløp på Bjerke. Kurset går over 8 dager i
helger, med 5 timer pr dag.
Man er i dialog med Linn Therese Falch Irgens, som arbeider på
Tonsenhagen skole. De har fast aktivitet med elevene hver fredag,
hvor de er i stallen på Bjerke. Det er ønskelig å lede disse inn mot
ponniinteresse, og få noen til å gå grunnkurs i løpet av våren.
Samarbeidet fortsetter, og Mona sa at det var mulig hun kunne ta
med sin ponni på noen av fredagene.
Oda sa det var ønskelig å arrangere en ponnidag på Bjerke. Et slikt
opplegg må samkjøres med de andre som arrangerer ponnidager,
slik at det ikke blir samme dato eller for tett opptil hverandre.
Det ble bedt om å komme med forslag til opplegg og budsjett,
samt søke om midler til et slikt arrangement.

Oda
Oda

Det er også fremkommet forslag om å arrangere noe sosialt
utenfor travbanen, f.eks. besøk på Øvrevoll. Det kan søkes om
midler fra OAT og/eller travlag til et slik arrangement. Foredrag
med en som driver med stor hest, som startet med ponni, er også
aktuelt.
Det er også ponnitreninger på Norsk Travsportsenter.
Prisen på lisenskurs settes likt som andre som arrangerer, rundt
kr 1200.
Det er ønskelig med en regntett jakke, påført «Ponniansvarlig»,
som benyttes på løpsdager med ponniløp. Anne sjekker.
Rutinene for Ponniansvarlig på banene ble diskutert. Annette
sjekker rutinene på Drammen.
Det ble spurt hvorvidt det finnes en instruks for ponniansvarlig?
Anne sjekker.
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Premieutdeling ble også diskutert. Det fungerte veldig greit da
utdelingen foregikk inne i tribunen under V75-kjøringen før jul.
Deltakerne fikk en matkupong og drikke. Det var reservert bord
rett ved seremoniplassen inne. Dette går sikkert å få til på ordinære
V75-kjøringer, men ikke i storløpshelgene.
Det er imidlertid påkrevet med bedre struktur på utdelingen, hvis
vi har det i tribunen. De ulike premiene må være klargjort og
samlet slik at utdeling går smidig og hurtig. Barna må vente med å Oda
spise til etter utdelingen, og være på plass når utdelingen skal
foregå.
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Styret takket Oda og Mona for deres informasjon og innspill.
Referat fra møte nr 8.
Referatet ble godkjent.
Innkommet post.
Administrasjons- og driftstilskudd.
DNT har meddelt at administrasjons- og driftstilskuddet for 2017
er uendret på kr 70 000.
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Amatørmatch.
Sportsavdelingene på Bjerke, Åby og Malta har vedtatt å arrangere
en kuskematch for amatører. Bjerke ønsker at det plukkes ut
deltakere som er medlem i Oslo og Akershus Travforbund til å
delta, noe styret synes var bra.
Årets Hest-galla.
Det er dessverre få påmeldte pr i dag, ca 80 pers. Mange
nominerte som ikke er påmeldt, ei heller vinnerne.
Det foretas en ringerunde til de nominerte, og spesielt vinnerne for
å forsøke å få med flere.
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Det ble videre forslag om å avlyse live-musikerne.
Videre å ha runde bord siden det blir så få.
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Man diskuterte litt om å legge inn filmsnutter fra løpene til
vinnerne. Sjekkes litt nærmere.
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Forslag for neste år: Få en sponsor til å sponse en skikkelig
presentasjon på film mot at det legges inn en filmpresentasjon av
sponsoren.
Årsberetning og regnskap 2016.
Årsberetning årsregnskap 2016 ble gjennomgått og godkjent.
Årshjul 2017.
Det fremkom noen endringer, som justeres.
Eventuelt.
Øvre Romerike Travlag.
Som det fremgår av årsregnskapet, så har OAT ubetalte fakturaer
hos Øvre Romerike Travlag for 2016. ØRT har hatt utfordringer
innad i travlaget. De har avholdt generalforsamling hvor regnskap
ikke ble godkjent. Det ble foretatt valg og ny leder, Merete
Rønaas, har informert om at fakturaene blir betalt så raskt som
mulig. Det blir ekstraordinær generalforsamling i travlaget.
OAT tar dette til etterretning og går ut fra at utestående blir betalt.
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