Oslo og Akershus Travforbund
Bankkonto 1275.50.07194
Postboks 194, Økern 0510 Oslo
Stiftet 1933

Møte (type/sted):
Møtedato:

Kopi
til:

Styremøte nr 1/ 2012 i Hestesportens Hus
9.1.2012 kl 18.30

Til stede: Navn:
X
X
X
X

Arne Salberg
Vidar Svindal
Robert Waaler
Anita Bernhardsen

Møtereferent:
Neste møte:

Anne Ramstad
Mandag 6.2. kl 18.30

Sak nr:
1
2

Navn:
Oddmund Wallevik
Kjell Gaarder
Unni Holmen
Evy Marie Brinch

Vedlegg:

Tekst
Protokoll fra møte 9/2011.
Protokoll fra møte 9/2011 ble godkjent uten kommentarer.
Innkommet post.
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Kopi Til stede:
til:
X
X
X
X

Det er kommet to søknader om DU-midler, en fra Blaker
Travselskap og en fra Nes Travselskap.
Informasjon om at bevilgede midler til Follo er trukket tilbake
fordi prosjektet ikke er gjennomført.
Øvre Romerike hadde et forslag til generalforsamlingen i Oslo
og Akershus Travforbund. Det gjelder forslag om å avholde
generalforsamling i DNT hvert annet år. Øvre Romerike ble bedt
om å endre brevet og stile det direkte til DNTs
generalforsamling. Skal fortsatt sendes via forbundet .

Ponnilandsleir 2012.
Unni Holmen, OATs rekrutt og ponniavdeling, var til stede og
informerte om opplegget rundt Ponnilandsleir 2012. Responsen er
meget god, spesielt at galopp er tatt med.
I tillegg til ponni- og galoppløp blir temaet fra gamle dager.
Antrekk fra 1900-tallet, torghandel, mini bondegård, smie,
salgsboder og mye mer.
St. Hansfeiring med bål og hygge, samt discotek i Kjellerpuben er
også planlagt.
Kjøring med dobbeltsulky blir det også.

Ansvar

Premier til alle i samtlige løp. Treskjærte boller/ kopper på lørdag.
Søndag tenker man seg Hestesportens porselen. Må imidlertid
sjekke hvorvidt det finnes premier nok igjen, i og med at
produksjonen har gått ut. Dreier seg om premier i 20 løp.

Anne

Samtlige deltakere får t-skjorter og fleece-gensere kan
forhåndsbestilles.
BT stiller med mannskap til banen. Eller må travlagene stille på
dugnad for å få gjennomført arrangementet på best mulig måte.
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Man forsøker å skaffe sponsorer til løpene. Hjelp via travlagene til
dette er nødvendig.
Behandling av DU-søknader.
Det forelå to søknader om DU-midler:



Blaker Travselskap, søknad av 13.12.11 om kr 200 000 til
fortsettelse av opprustningsplanen for Bruvollen som
treningssenter.
Nes Travselskap, søknad av 7.11.11 om kr 460 000 fordelt med
kr 360 000 til nytt klubbhus og traktor til kr 100 000.

Styret vedtok følgende prioritering på fordeling av DU-midler
2012:
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1) Nes Travselskap
2) Blaker Travselskap
Bakgrunnen er tidligere års prioritering.
Forbundets generalforsamling.
OAT avholder sin generalforsamling i peisestua på Bjerke fredag
24. februar kl 19. Middag på Kafé Bristol og peisestua igjen etter
middag. Meny avklares.
Æresmedlemmer og ponniutvalg inviteres.
Innkalling og saksdokumenter sendes senest 14 dager før med
vedlagt Årsberetning, regnskap og valgkomiteens innstilling 2011.
Det var enighet om å forespørre Øistein Eriksen om å være
ordstyrer.
Eventuelt.
Årets Hest Galla.
Viser et overskudd på ca kr 2 000. En sponsor har ikke betalt pga
feil adresse, men blir betalt.
Neste styremøte.
Avholdes på Bjerke mandag 6. februar kl 18.30, hvor styrets
beretning, årsregnskap og valgkomitéens innstilling står på
dagsorden.

Kjell
Anne
Anne

Arne

