Oslo og Akershus Travforbund
Bankkonto 1275.50.07194
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 5/ 2012 i Hestesportens Hus
4.6.2012 kl 18.30

Oddmund Wallevik
Svein Morten Buer
Robert Våler
Unni Holmen
Anne Ramstad
6.8.12 kl 18.30

Kopi Til stede:
til:
X
X
X

Navn:
Jan Fredrik Møller
Pia Rønning
Evy Marie Brinch

Vedlegg:

Tekst
Protokoll fra møte 4/2012.
Protokoll fra møte 4/2012 ble godkjent uten kommentarer.
Ponnilandsleir.
Unni Holmen informerte om ponnilandsleiren så langt:
 138 ponnier er påmeldt, fordelt på 34 løp.
 Camping ved 1. plass for telt på plenen og bobiler på
asfalten.
 Mini bondegård med mange forskjellige dyr. Verdens
største hest, lamaer, esler, geiter, kaniner og høner.
 Dugnad med oppussing av lekeplassen.
 Servering i Oslo og Omland for funksjonærer. Melde seg
der ved ankomst, får t-skjorter etc. Telt utenfor fra O.B.
Wiik.
 Premieutdeling, grilling og bål på kvelden for ca 200 pers.
 Marked på indre bane.
 Premier ordnes. Seiersdekken fra Finn-Tack og blomster
fra Bellis til vinnerne.
 Søndag får vinnerne premier på seremoniplass. Øvrige
premier hentes i vekta.
 Oppstalling forbundsvis. Ponnilogo med navn og tlf til
ansvarlig for ponnien.
 Til dugnaden er følgende klare: Blaker, Aurskog, Fet, Nes,
Nitelven, Asker og Bærum. Fra Oslo og Follo har de ikke
hørt noe fra. Blir purret.

Ansvar
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 Peisestua er til disposisjon for ponnikomiteen.
 Norsk Folkehjelp er innkalt begge dager.
 Kjellerpuben er åpen med trav og fotball.
Innkommet post.
Mottatt mail fra DNT vedr vedtak på generalforsamlingen, samt
Landsråd og Høstkonferanse i DNT. Landsråd torsdag 25.10 fra
lunsj til lunsj fredag 26.10. Deretter høstkonferanse etter lunsj
fredag til lunsj lørdag. Sted ikke bestemt, men trolig på
Gardermoen.
Høstkonferanse.
Har vært i kontakt med Buskerud, Østfold, Hedmark og Oppland
med forespørsel om eventuelt å avholde Høstkonferanse sammen.
Buskerud har lagt planer sammen med Vestfold og Telemark.
Østfold avholder møte 12/6, men tror de kommer til å gjøre som i
fjor, hvor de bare hadde konferanse på lørdag i sitt hjemfylke.
Hedmark/ Oppland ønsker å avholde sammen med OAT, noe vi
planlegger videre.
Tid og sted.
OATs styre foreslo helgen 28. – 30. september.
Sundvollen, Klækken og Jevnaker ble foreslått som alternative
steder. Det fremkom en bemerkning til Sundvollen. Kan det være
berørte av Utøya-tragedien som deltakere, må det tas hensyn til.
Antall deltakere er ca 100 pers. Alle styrene i travlagene innkalles
og ledsagere får anledning til å være med, mot å ta kostnadene
selv.
Agenda.
Det er ikke gunstig med mer enn fire temaer totalt. Invitere
aktuelle personer fra sporten til de aktuelle temaer, f.eks.





Sport – invitere ny sportssjef i DNT, Jan Hedrén
Avl (næring) – invitere ny næringssjef i DNT, Anders Järnerot
Doping – invitere Sjefsveterinær Britt Helene Villand Lindheim
eller generalsekretær i DNT, Rune E. Gustavsen
Invitere styreleder i Norsk Rikstoto, Rolf Sæter

Eksakt agenda diskuteres på neste møte, hvor også lederne av
lagene innkalles.

6

Forbundssekretær sender ovennevnte til Hedmark/ Oppland og
hører hva de tenker seg, og om de har forslag til andre aktuelle
steder med god nok kapasitet.
Neste møte.
Neste styremøte mandag 6. august kl 18.30 med lagslederne
vedrørende Høstkonferansen. Peisestua reserveres og innkalling
sendes.

Anne

Anne

