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Styremøte nr 6/ 2012 i Hestesportens Hus
6.8.2012 kl 18.30. Lagsledere til stede fra kl 19 – pkt 3, 4, 5

Oddmund Wallevik
Svein Morten Buer
Robert Våler
Jan Fredrik Møller
Pia Rønning
Evy Marie Brinch

Anne Ramstad

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

Navn:
Øistein Eriksen
Ola Heggen
Arvid Kvalen
Turid M. Tuverud
Anette Stordal
Kari Bertheussen
Kristian Borud

Vedlegg:

Tekst
Protokoll fra møte 5/2012.
Protokoll fra møte 5/2012 ble godkjent uten kommentarer.
Innkommet post.
• Mottatt en mail med kritikk av ponnilandsleiren. OAT
mener ansvarlig for ponnilandsleiren, Unni Holmen, skal
besvare denne henvendelsen.
• DNT har sendt ut et brev om forbundsvise travkonferanser
– innspill til temaer. Tatt opp under punkt 3.
Høstkonferanse.
OAT har vært i kontakt med Oppland og Hedmark med tanke på å
avholde Høstkonferanse sammen, uten at konkret svar er klart.
Østfold Travforbund har lagt sin konferanse 14 dager etter DNTs
Høstkonferanse. Styreleder tar kontakt og forespør om de kan
flytte og avholde sammen med oss i stedet.
Temaer.
DNT hadde innspill på temaer som:
• 2-årige generalforsamlingsperioder i DNT – hva skjer i
mellomåret.
• Premiematrisen.
• Rekruttering av hesteeiere/ medlemmer.

Ansvar

Styret i OAT diskuterte på forrige styremøte følgende temaer, som
også lagslederne var enige om at vi setter på dagsorden:
1) Økonomien i hestesporten: Styreleder i NR, Rolf Sæter vil være
til stede.
2) Sportslig utvikling: Sportsjef i DNT, Jan Hedrén, inviteres.
3) Næring/ avl: Avdelingssjef i Avl- og sertifiseringsavdelingen i
DNT, Anders Järnerot, inviteres.
4) Doping: Atle Larsen og Britt Helene Villand Lindheim inviteres.

OAT sjekker hvilken helg som passer for Rolf Sæter og Atle
Larsen før beslutning om tidspunkt fattes.
Sted avgjøres etter avklaring med Østfold og Hedmark/ Oppland.
Kommentarer til temaene:
Til punkt 1) er spesielt innlegget til Odd Erik Wølner fra i fjor,
interessant å diskutere.
Det er viktig å diskutere premiematrisen, slik at mer penger går til
formålet.
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Til punkt 2) fremkom en kommentar til montésporten. Det er de
beste rytterne som får ri, nye slipper ikke til. Det er heller ikke
mulig å tjene penger ved å ha en montéhest på trenerstall. Eneste
mulighet er å ha egen hest hjemme. Det er derfor ikke riktig at
monté skal falle inn under rekruttering.
OATs Hestegalla.
Lokalene i Hestesportens Hus er reservert lørdag 8. desember.
Det fremkom kritikk over maten fra i fjor. Den varme maten sto
uten varmeplater og ble kald. Sørge for bedre kvalitet på maten.
Eventuelt koldtbord med et par varme retter.
Skryt av musikken fra i fjor. Bestiller samme.
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Kategoriene.
Type kategorier ble diskutert. Det eneste som kanskje ikke er
riktig, er at en hest må være trent i Norge.
Eventuelt.
Protokoller fra styremøtene må legges ut, samt at dokumentet
«Årshjulet» ikke går å få åpnet. Sjekkes.

Anne

