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Møtereferat 

 
 

 
Møtedato: 
Sted: 

09.01.14 
På Travbanen 

Referent: Merete Johansen 

Tilstede:  Solveig, Anita, Kalle, Merete, Else, Inger Louise–– Morten 

Distribusjon: Bodø Travlag, NNTF 

Ref.nr 08/13 

 
Agenda 

 
Sak 1 Godkjenning av referat      

Sak 2 Økonomi 

Sak 3 Godkjenning årsberetning – innkomne saker 

Sak 3 Forberede generalforsamling 

Sak 4  Budsjett Rikstoto og konsekvenser Bodø 

Sak 5 Eventuelt 

 
 

Aksjonsliste 
 

Saksnr Aksjon Ansvarlig Frist 

41/13 Referat godkjent og publisert 
 

Merete Fortl 

42/13 Økonomi høyst usikker pga Rikstoto budsjett for 2014 – Travlaget er 
svært bekymret og har adressert Totonor/Rikstoto og DNT med 
konsekvenser. Avventer Rådsmøte i Norsk Rikstoto 22.1.14 
 

  

  43/13 Årsberetning – utkast distribuert på epost vedtatt  
Merete legger til avsnitt om montegruppe – mangler ponniberetning skal 
inn før offentliggjøring. Publiseres lørdag førstkommende. 
 
Innkomne saker – 2 saker innmeldt fra Ole Kristian 
Saker til årsmøtet i Bodø travlag: 

1. Ber med dette årsmøtet ta opp til diskusjon den uavklarte 
situasjonen for avvikling av løp på Bodø travbane i 2014. 

 Hva kan laget gjøre for å påvirke situasjonen? 

 Hva kan det enkelte medlem gjøre? (aksjoner?) 
 

Styret støtter bekymringen. Saken tas opp på generalforsamling. 

Styreleder informerer på årsmøte om tiltak som er gjennomført, 

konsekvenser og ber om generalforsamlingens råd om videre tiltak 

 

 

2.  Ber årsmøtet ta opp og diskutere hva redusert transporttilskudd 
vil føre til for den enkelte hesteeier?  
 

Saken tas opp på generalforsamlingen. Styreleder orienterer om ny 

ordning og generalforsamlingen diskuterer saken. 

 

  

44/13 Forberede årsmøte. 
Holdes i 2 etg publikumsbygg på vanlig måte. 
Styret foreslår: Kalle ordstyrer, Anita referent ellers ligger agenda klart  
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Etter generalforsamling 
Else/Kalle festkomite – vi tømmer fryser 
V75 og Ad hoc fest etter årsmøte (fra ca kl.15) 
Merete annonserer.  
 
Årets kåringer: 
Årets varmblods: Askens Fuji 
Årets kaldblods: Bjønnum Fakse 
Årets kusk: Stine Bendiksen 
Årets prestasjon: Gry Kanstad unghest + resultater 
Årets ambassadør: prestasjoner og reiselyst og markedsføring 
 
 
Fra 2014 – årets rytter – oppfordrer montegruppa til statistikk 
 
 

45/13 Konsekvenser budsjett Norsk Rikstoto – formelt brev sendt – styret 
støtter tiltak som er gjennomført og er i beredskap. Rådsmøte avventes. 
 

  

46/13  Eventuelt  
Ingen saker 

  

 

 
Dersom det er uklarheter eller kommentarer til referatet, vennligst ta kontakt med referent innen 3 dager. Dersom 
tilbakemelding ikke er gitt innen angitt tidspunkt, er referat med innhold å betrakte som akseptert. 
 

 


