
Ringsaker og Omegn Travlag           Referat styremøte 5 - 19 

 

 

Styremøte 5-19, 29. august kl. 18:30, Rognvegen 2a hos Kristin 
 
Møtet ble varslet 6/8-19, innkalling 8/9-19 og ved utsendelse av saksliste 27/8-19. Alle styremedlemmer samt 

vararepresentanter ble innkalt.  

Tilstede: Kristin, Bjørn, Per, Anne-Stine, Jan og Marthe  

Servering: Pizza, mineralvann og kaffe 

 

 

 
Saker: 

 

5 (3) - 19 Budsjett 

Budsjettet er ikke ferdigstilt, da det fremdeles mangler mange innbetalinger på 

medlemskontigent. Dette kan nok delvis skyldes den nye ordningen med fakturering på 

”Min side” på travsport.no. DNT vil sende ut faktura til de medlemmene som ikke har 

betalt i løpet av kort tid. 

 

Det er per nå utbetalt kr. 27.000,- i reisetilskudd for første halvår, slik at posten på kr. 

70.000,- kan stå som den gjør i budsjettet.  

 

Når det gjelder bruken av regnskapsprogrammet ”Fiken” er ikke Bjørn fornøyd med det, 

og kommer ikke til å bruke det videre. 

 

6 (3) – 19 Medlemsmøte 

Per har vært i kontakt med Even Elvenes vedrørende idédugnadsmøte, dette blir i løpet av 

høsten. Det er ikke fastsatt noen dato, men Per snakker med han på Klasseløpshelgen. 

Forslag fra Elvenes om vi ikke skal gjøre møtet større, ved å invitere med flere lag. 

Fokuset må være på å rekruttere nye hesteeiere.  

 

7 (2) – 19 Tiltak til rekruttering av nye lisensierte kusker/ryttere 

Per nå et medlem som har deltatt på lisenskurs, bestått teoriprøven og skal ta prøveløpet i 

høst. Hun vil da kunne søke om tilskudd på kr. 2000. 

 

9 (3) – 19 Aktivitets- og strategiplan 2020   

Kristin lager en invitasjon til gruppearbeid om aktivitets- og strategiplan som sendes til alle 

medlemmene i posten.  

 

Alle må fremsnakke arrangementet og engasjere medlemmene til å møte opp! 

 

Videre arbeid med aktivitets- og strategiplanen: 

- det kalles inn til et felles oppstartsmøte med Even Elvenes som ordstyrer  

- medlemmene deles i grupper og får oppgaver å arbeide videre med  

 

”På lag” kan presenteres for medlemmene, med en innføring.  

 

10 (2) – 19 Alternativ pengeplassering 

Arbeidsgruppen som er nedsatt skal følge opp dette i løpet av høsten.  

 

11 (2) – 19 Reisetilskudd 

Det er utbetalt kr. 27.000,- i reisetilskudd for første halvår.  

 

 



13 (2) – 19 Spill på lag 

Det er per nå lite spillaktivitet i laget. Vi må alle ta i et tak og sette i gang med å starte lag. 

I løpet av Klasseløpshelga skal ”gulrotandelen” dobles, slik at tilbakebetalingsprosenten til 

travlaget vil være på 8 %. 

 

Det blir spillekveld på Biri onsdag 4. september kl. 18:00! Da setter vi opp en bong både 

for Bjerke på onsdag og til Klasseløpshelga.  

 

Kristin lager et skriv og Jan legger det ut på nettet. 

 

14 – 19 Amatørstallen 

Anne Stine: per i dag er det ingen hester på stallen. Forsøkt å annonsere, men foreløpig 

uten hell. Det er i dag andre som bruker luftegårdene som tilhører travlaget, uten at det er 

gitt tillatelse til det. Anne Stine tar kontakt med daglig leder og tilbyr andre leietakere å 

bruke våre luftegårder, mot at Biri dekker utgifter til eventuelle skader/ødeleggelser.  

 

Jan foreslår at han kan være på stallen på dagtid i ukedagene og ha ansvaret for stallen, 

sånn som møkking, utslipp og annet praktisk. Han vil da ha med seg en hest. Anne Stine 

lager en ny annonse, som Jan legger ut på nettet. 

 

Forslag om at amatørstallen står for innkjøp av høy og legger det inn i prisen. Dette vil 

gjøre det enklere for både oppstallører og de som fórer. Dette fordrer at det fylles opp med 

hest.  

   

 

15 – 19 Klasseløpshelgen  

Det har vært lite interesse rundt busstur til Klassløpshelgen tidligere. Styret setter ikke opp 

noen buss i år.  

 

 

Eventuelt  

Det er lenge siden sist det var anledning til å bestille lags-klær. Kristin legger ut en ny anledning til å 

bestille.  

 

Forslag om større fagsamling med flere travlag i Innlandet travforbund, med en profilert trener som 

holder foredrag. Eksempelvis Svante Båth eller Stig H Johanson. Kristin og Per skal møte i forbundet 

neste uke, og skal ta opp igjen tråden der. Dette kan også være en god anledning for en felles idèdugnad. 

 

Styret vil følge opp forslaget fra forrige medlemskveld med å anskaffe en lagshest. Dette bør gå som en 

rød tråd gjennom året, og genere et forslag som styret legger fram på GF.  

 

 

Møtet ble avsluttet kl. 20:30. 

 

 

 

  Marthe     Bjørn    Kristin    
            sekretær           leder 

 

 

 

 

Jan     Per     Anne Stine              

 


