
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Innkalling til generalforsamling i Re travforening 2009 

 

Generalforsamling i Re Travforening avholdes på Restauranten på Revetal mandag 25. januar kl. 

18.00. Saksliste i henhold til Det Norske Travselskaps normal lov for travlag paragraf § 13 (se under). 

Saker til generalforsamlingen må være styret i hende innen mandag 11. januar. (Kan sendes per post til 

Kristine Kihle, Re Travforening, Holtungveien 1081, 3174 Revetal, eller mail, post@team-kihle.no.) 

 

§ 13 Generalforsamlingens oppgaver  

 

1. Godkjenne innkallingen. 

2. Velge dirigent, referent og to personer til å undertegne protokollen. 

3. Behandle styrets årsberetning. 

4. Behandle revidert regnskap. 

5. Fastsette medlemskontingent for 2011. 

6. Behandle innkomne forslag. 

7. Foreta valg på: 

a. Styremedlemmer jfr. 2. ledd nedenfor 

b. Varamedlemmer til styret, jfr. 2. ledd nedenfor 

c. Valg av leder og nestleder for ett år blant styrets medlemmer 

d. Representanter med personlige vara til travforbundets generalforsamling. 

e. To revisorer med ett varamedlem. 

f. Valgkomite på tre medlemmer med ett varamedlem. 

 

(2) Styret i travlaget skal bestå av 5 medlemmer og 2 varamedlemmer. Funksjonstiden er 2 år. Det ene 

året velges 2 medlemmer, det andre året velges 3 medlemmer. Varamedlemmer velges hvert år. Styrets 

leder og nestleder velges av generalforsamlingen blant styrets medlemmer for ett år av gangen. 

 

Styret har sett slik ut i 2009 

Leder: John Pedersen (på valg) 

Nestleder: Ulrika Stenman (1. år igjen som styremedlem. På valg som nestleder) 

Kasserer: Ole Anton Langedrag (på valg)  

Sekretær: Kristine Kihle (1. år igjen) 

Styremedlem: Øyvind Nikolaisen (utmeldt i løpet av 09) 

Varamedlemmer: Monica Torsheim 1 vararepresentant (m/møterett på styremøter), Anette Røkenes 

(2.vara). (Begge på valg). 

 

Valgkomitee: Linda Kolstad (leder), Jan Haslestad og Roy Ove Larsen. Vara: Reidar Skjeggerød  

Revisorer: Tor Bjørang og Johan Jahre. Varamedlem: Terje Remme 

 

Generalforsamlingen avsluttes med middag og utnevnelser av årets hest for 2009. 

Tradisjonen tro blir det også utlodning med fine gevinster. 

 

Vel møtt! 

 

Re Travforening 

v/styret 

 

Nytt styremøte tirsdag 12. januar. Revidert regnskap og styrets årsberetning vil etter møtet være 

tilgjengelig på rektor kontor på Revetal ungdomsskole og ligge ute på vår nettside på 

www.travsport.no 

mailto:post@team-kihle.no

