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44 av 144 medlemmer var tilstedet. 5 av disse var under 16 år og ikke stemmeberettiget.  

 

Leder John Pedersen ønsket velkommen, spesielt til æresmedlem, Tore Foss og Kristoffer 

Kirkevoll. 

 

Innkalling ble godkjent uten kommentar.  

(Til info ble innkalling ble sendt ut per post innen fristen 25. november, samt påminnelse 

gjennom samleannonse i Jarlsberg-programmet. I tillegg er all informasjon lagt ut på nettsiden 

vår på www.travsport.no). 

 

John Pedersen ble valgt til ordstyrer ved akklamasjon.  

Sekretær Kristine Kihle ble valgt til å være referent. 

 

Bjørn Duestad og Berit Foss ble valgt til å underskrive protokollen fra generalforsamlingen.  

 

Årsberetningen var kopiert opp og ble lest av sekretær Kristine Kihle.  

Godkjent uten kommentar. 

 

Regnskapet var revidert av Johan Jahre og Tor Bjørang og ble lagt fram av kasserer Ole Anton 

Langedrag. 

Godkjent uten kommentar. 

 

Kontingenten for 2011 ble foreslått til kr 100,- uansett alder. 

Enstemmig vedtatt ved akklamasjon. 

 

Ingen innkommende forslag  

 

Valg 

Valget ble ledet av Linda Kolstad fra valgkomiteen. 

- Ingen forlangte skriftlig valg 

 

John Pedersen og Ole Anton Langedrag var på valg i styret. Begge tok gjenvalg uten 

motkandidat. Nutta Skarsholt ble valgt som styremedlem. John Pedersen ble gjenvalgt som 

leder. Ulrika Stenman som nestleder. Jan Haslestad kom inn som 1. vara, mens Anette Røknes 

tok gjenvalg som 2. vara. May Anita Karlsen kom inn som 3. varamedlem.. 

 

Terje Sviland påpekte til valget at det først skal velges styremedlemmer, deretter leder og 

nestleder. Dette ble gjort under ett. Valgkomiteen tar dett til etterretning, men resultatet ville 

blitt det samme uansett. Valget ble dermed godkjent. 

 

Generalforsamlingen sender i utgangspunktet leder, nestleder og et av styremedlemmene på 

generalforsamlingen i VT 22. februar. Generalforsamlingen ga styret fullmakt til å velge 

vararepresentanter. 

 

Leder (med nestleder som vara) deltar som representant til Generalforsamlingen i DNT. 

 

 

 

 



Etter valget vil styret for 2009 se ut som følger 
Leder: John Pedersen (2 år igjen i styret) 

Nestleder: Ulrika Stenman (1 år igjen i styret) 

Styremedlem: Nutta Engen (2 år igjen i styret)  

Styremedlem: Kristine Kihle (1 år igjen i styret) 

Styremedlem: Ole Anton Langedrag (2 år igjen i styre) 

Varamedlemmer: Jan Haslestad 1 vararepresentant (m/møterett på styremøter), Anettes Røknes 

(2.vara). May Anita Karlsen (3. vara).  

 

Webansvarlig: Anette Røkenes 

Ponniansvarlig: Tone Celine Bergh-Olsen. 

 

Valgkomitee: Roy Ove Larsen (1 år igjen), Linda Kolstad (2 år igjen - leder), Bjørn Duestad (3 

år igjen) Vara: Reidar Skjeggerød. (Jan Haslestad gikk ut av valgkomiteen, inn i styret) 

 

Revisorer: Tor Bjørang og Johan Jahre. Varamedlem: Terje Remme. (Alle ble gjenvalgt). 

 

Informasjon fra styret 

Styret vedtok på siste styremøte å gi kr 500 per barn som deltar på ponnilandsleir eller lignende 

i rekrutteringsstøtte.  

 

Oppmerksomheter 

Det ble servert middag etter generalforsamlingen, etterfulgt av dessert og utdeling av årets hest 

for 2009. Tore Foss fikk oppmerksomhet for Bokli Elds prestasjoner i løpet av de ti siste årene. 

Maggie Augustinu og Lannem Jona ble lagets beste hester. Eier og trener May Anita Karlsen 

fikk heder og ære for det arbeidet hun har lagt ned i hoppen med blomster som beste 

amatørtrener i foreningen. Hestene fikk hvert sitt teppe, i tillegg til årets hest-blanketter. 

Monica Torsheim forlot styret, også hun fikk en oppmerksomhet for innsatsen sammen med 

leder John Pedersen som tok på seg ett nytt år med leder-klubba og fikk en blomster-takk for 

det. Kristine Kihle (sekretær) og Anette Røknes (Webansvarlig) fikk også blomster og rosende 

ord. Kristoffer Kirkevold fikk en oppmerksomhet for arbeidet han gjør med å passe på 

speedcartene våre på Jarlsberg. Tone Celine Bergh-Olsen har tatt på seg jobben som 

ponniansvarlig i klubben. Det ble satt pris på med en blomst.  

 

Terje Sviland kom med innspill om at han ønsker seg autostart på lokalkjøringa. Styret tar dette 

med seg. 

 

Tradisjonen tro hadde vi også i år tigget til oss mange fine premier. Loddsalget ble meget 

inntekstbringende med kr 6.810,-.  

 

 

_______________________ 

Sekretær Kristine Kihle 

 

 

 

Valgt av generalforsamlingen til å skrive under protokollen: 

 

___________________________            ___________________________ 

    

Berit Foss     Bjørn Duestad 


