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
X
X
X
X
X

Oddvar Tuverud
Kristian Borud
Charlotte Tuverud
Tommy Ydersbond
Ane E. Winger
Silje Bendiksen
May-Liss Hansen (pkt 1, 2)
Cecilie Steen (pkt 1, 2)
Oda Nakken (pkt 1, 2)

Møtereferent:
Neste møte:
Sak nr:
1

Anne Ramstad

Kopi Til stede: Navn:
til:
X
X
X
X
X
X

Turid M. Tuverud
Sverre Risa
Vidar Svinndal
Egil Olsen
Andrea L. Solheim
Øvrige lagsledere

Vedlegg:

Tekst
Ponniavdelingen.
May-Liss Hansen, Oda Nakken og Trine Steen var til stede og
ønsket en bedre organisering av ponniavdelingen. De la frem
følgende ønsker:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

2

Styremøte nr 5/2018 + møte med lagsledere
4.9.2018 kl 18.00 på Bjerke Travbane

Ansvar

Flere personer som hjelper med premieutdeling på løpsdager.
Skape mer ponniaktivitet ute hos travlagene.
Flere av travlagene har i dag ingen ponnier. Her må det jobbes
for at det blir ponnier i alle travlag.
Felles treninger for ponniene.
Lage aktiviteter som også gir inntekter.
Aktivitetsskolen på Bjerke ble nevnt, men her fremkom en
mening om at dette ikke genererer barn til travet fordi
foreldrene ikke er involvert. Viktig at foreldrene er til stede.
Et ponniutvalg skal utnevnes og systematiserer i forbundet.
May-Liss sender en oversikt over aktive ponnier til OAT.
Ønskelig med flere ponniløp på Bjerke.

Ungdomssamling.
•
•

DNT, Øvrevoll Galopp og Norges Rytterforbund arrangerer
Ungdomssamling på Starum 4. – 7. oktober 2018.
Ikke mange som ønsker å delta fra OAT. Vi har 3 plasser.
Det ble bestemt å sende en sms til alle medlemmer med
oppfordring til å delta.

Anne

•
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I ettertid er det påmeldt 3 personer fra OAT: Henrikke
Halvorsrud, Oda Nakken og Ida Marie Karlin meldt seg på.

Referat fra møte nr 4.
Referatet ble godkjent.
Innkommet post.
•

Brev fra Nitelven travlag av 27.7.18 om kostnader for valgte
delegater til DNTs generalforsamling. Nitelven mener det er feil
at de enkelte travalg som representerer forbundet, skal stå for
kostnaden alene.
Vedtak:
Styret vedtok at kostnadene for de valgte delegatene til DNTs
generalforsamling, fordeles på alle travlagene.

Medlemsregister/ regnskapsmodul.
•
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DNT har meddelt at de skal bytte medlemsregister. Det betyr at
de travlagene som i dag benytter regnskapsmodulen i
medlemsregisteret, ikke har tilgang til modulen etter 31.1.2019.
Norsk Rikstoto IT vil i samarbeid med DNT utarbeide nytt
medlemsregister. Målet er et enkelt, brukervennlig
medlemsregister som vil inneholde de fleste av dagens
funksjoner, dog ikke regnskapsmodul.
Med NR IT på laget vil også samhandlingen med sportssystemet
og «min side» bli mye bedre enn ved å benytte ekstern
leverandør.
Det kommer med informasjon etter hvert.

Høstkonferanse.
Avholdes på Scandic Olrud, Ringsaker, sammen med Hedmark og
Oppland Travforbund.
Lørdag 27. oktober kl 13: Lunsj og konferanse.
Søndag 28. oktober: Møte frem til lunsj kl 13.
Forslag til agenda var satt opp:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Revidere avlsplan for kaldblods v/Elin Bergseth
Hesten i fokus – Gambit rapporten v/?
Ungdomstrav v/Marius Hoel Lundstein
Ny organisasjonsstruktur v/Per Dag Hole og Knut Weum
Ny inntektsfordelingsmodell v/Per Dag Hole
Premieprofil kaldblods v/Ole Ødegaard

Styret diskuterte punktene og mener det blir for liten tid til alle
punkter, og ønsker følgende prioritering:
1. Ungdomstrav v/Marius Hoel Lundstein
2. Ny organisasjonsstruktur v/Per Dag Hole og Knut Weum
3. Ny inntektsfordelingsmodell v/Per Dag Hole

Prisen for hotell og lunsj begge dager er kr 2110 pr pers.
Prisen for middag lørdag kveld sjekkes.
Det blir sendt innkalling når alt er klart.

Anne
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Eventuelt.
Informasjon fra møte i Landsrådet 23.8.18.
Styreleder deltok på møte, hvor det bl.a. ble informert om en ny
organisasjonsstruktur. DNT informerte om at det er behov for å
skille organisasjon og forretning ut fra skatte- og avgiftsmessige
hensyn. Organisasjonsdelen må ikke komme i skatteposisjon. Det
er derfor vedtatt opprettelsen av Norsk Trav AS. Avtalene som
angår banene skal ikke ligge i DNT, men i Norsk Trav AS. Styret i
Norsk Trav AS = styret i DNT.
Dette medfører en sentral sportsavdeling, hvor Bjerke og DNTs
sportsavdelinger skal slås sammen.
Andre saker:
•
•
•
•
•
•

Fellesmøte DNT - NR
Rettsak mva-krav v/Staten – til Høyesterett
Ny fordelingsmodell banene – berører mest de forbund som
har egen bane
Statsavgiften
Budsjettarbeid og terminliste 2019
Innspill fra forbundene

