
Referat fra generalforsamling i Re Travforening 
Revetal 27.01.2015

Ca 40 av 140 medlemmer var fremmøtt, inkludert to av våre æresmedlemmer Kristoffer Kirkevold 
og John Pedersen. 

Leder Per Vidar Gjersøe ønsket velkommen.

Bjørn Duestad mente innkallingen var sendt ut for sent i forhold til å komme med forslag til saker 
som ønskes tatt opp på generalforsamling. Den var sendt ut innen fristen, men styret tar dette til 
etteretning og skal forsøke å sende den ut tidligere.

Tron Gravdal ble valgt til å være ordstyrer ved akklamasjon.
Sekretær May Anita Karlsen ble valgt til å være referent.
Æresmedlemmene Kristoffer Kirkevold og John Pedersen ble valgt til å underskrive protokollen fra 
generalforsamlingen.

Årsberetningen var kopiert opp og ble lagt fram av Tron Gravdal. Han orienterte også om 
økonomien i foreningen. 2014 endte opp med et overskudd på ca 20.500,-
Regnskapet er revidert og godkjent. Ingen bemerkninger til regnskapet.

Medlemskontigent 
Kontigenten har vært på 150 kr pr person. Vestfold Travforbund skal nå ha 50 kr pr medlem i 
travforeningene, derfor fremmet styret et forslag om å øke kontigenten til 200,-
Det var noe uenighet om dette i salen, derfor ble det foretatt en avstemming som endte i flertall for å
øke kontigenten til 200 kr.

Valg
Valgkomiteen v/Stein Ivar Kløven orienterte om valgene som skulle foretas.
Per Vidar Gjersøe og Morten Kolstad tok ikke gjenvalg. Valgkomiteen foreslo Maria Skifjell og 
Tone Celine Bergh-Olsen som styremedlem og varamedlem. Alle ble valgt ved akklamasjon.

I valgkomiteen ble Per Vidar Gjersøe valgt som ny leder.



Etter valget vil styret for 2015 se ut som følger
Styremedlemmer:
Leder: Terje Sviland (1 år igjen i styret)
Nestleder: Tron Gravdal (1 år igjen)
Styremedlem: Ulf Nyhus (1 år igjen)
Styremedlem: Maria Skifjell (2 år igjen)
Styremedlem: May Anita Karlsen (2 år igjen)

Varamedlemmer: Anders Skjerve og Tone Celine Bergh-Olsen

Ponniansvarlig: Velges på første styremøte

Valgkomiteen: Per Vidar Gjersøe (Formann, 2 år igjen), Trond Husebråten (2 år igjen), Stein Ivar 
Kløven (tok 1 ekstra år)

Revisorer: Gjenvalg av tidligere revisorer – Tor Bjørang og Johan Jahre. Vara: Terje Remme

Styret velger utsendinger på første styremøte

Annet
John Pedersen ønsker flere medlemsinfoer i posten. Styret tar dette til etteretning og skal prøve å 
forbedre seg. 
Arne Herberg (medlem i foreningen) var tilstede på generalforsamlingen og holdt et innlegg for de 
fremmøtte om utbyggingen på Jarlsberg.

Oppmerksomheter
Årets varmblodshest ble Standup And Fight, årets kaldblodshest Stjerneper. Eierne ble belønnet 
med et innrammet bilde av hesten.

Våre æresmedlemmer fikk blomster, det samme gjorde Geir Kihle og Jan Haslestad (deleier i Hellin
Faxen).

Generalforsamlingen ble avlsuttet med middag, dessert og loddsalg.

______________________________  
Sekretær May Anita Karlsen

Valgt av generalforsamlingen til å underskrive protokollen

_______________________________                                  ____________________________  
Kristoffer Kirkevold                                                                John Pedersen


