
Årsmøte 08.01 2017  

Avholdt på Fauske Hotell. Kl. 18.20  

Møtt: 10 stk.  

Sak 1. Godkjenning av innkalling. 

Ingen innvendinger. Godkjent.  

Sak 2. Valg av møteleder, sekretær og to til å underskrive protokollen. 

Rolf valgt som møteleder, Lisa til sekretær, Truls og Kirsti til å skrive under protokollen.  

Sak 3. Årsberetning. Rolf leste opp.  

Ole Martin stilte spørsmål angående støyen rundt banen, og leste opp en mail fra leder i NNTF datert 

17.april som Rolf angivelig hadde fått. Denne mailen sier Rolf at han ikke har fått. Fred spurte hvorfor 

Ole Martin ikke leverte papirene fra seg når de ble etterspurt i sommer. Ole Martin svarte at han ikke 

hadde dem men fikk dem fra kommunen til medlemsmøtet i oktober. Rolf leste opp en mail fra Knut 

Weum ang eierforholdet på banen. Ole Martin sa at det var han og Truls som hadde fått i stand 

avtalen – og at den betyr at DNT har pant i banen. Truls etterspurte dementiet vi ble enige om å 

skaffe på medlemsmøtet. Rolf sa at det var dette leder i NNTF hadde lagt ut på nett. Rolf sa så at han 

håper vi kan legge saken bak oss. Kirsti bemerket at problemet i travlaget nå handler om å ha tillit til 

hverandre.  

Årsberetningen ble etter denne diskusjonen godkjent. Polar Northug ble årets hest, han får et dekken 

med trykk «Årets Hest Indre Salten Travlag 2016», trykket er sponset av Hest i Nord.  

Sak 4. Regnskap.  

Jostein gikk gjennom regnskapet. Ole Martin påpekte feil i regnskapet, feil i sum egenkapital. Dette 

må rettes opp, samt at regnskapet må revideres, det var ikke gjort til årsmøtet. Regnskapet 

godkjennes med følgende merknad, sum egenkapital rettes før innsending.  

Sak 5. Fastsettelse av kontingent.  

Vi holder kontingenten uforandret.  

Sak 6. Innkomne saker.  

Vi har fått inn 1 sak, den fikk vi allerede på medlemsmøte i oktober- Opprette Banegruppe. Forslag 

om at Ole Martin leder gruppa og får med seg flere medlemmer. Det nye styret velger en 

representant til å være med. Forslaget støttet av alle.  

Sak 7. Valg 

 Merete leste opp valgkomiteens innstilling, informerte om at Rolf, Fred og Anne Grethe er på valg, 

og at Jostein ikke er på valg men hadde bedt om bli løst fra sitt verv. Fred, Rolf og Anne Grethe 

positive til gjenvalg.  



A) Valgkomiteen foreslo Rolf, Fred, Anne Grethe, Lisa og Jon Petter som styremedlemmer.  

B) Grethe og Brit Elin som vara til styret 

C) Rolf videre som leder og Fred som nestleder 

D) Representant og vara til NNTFs årsmøte, leder med nestleder som vara 

E) Revisorer Audun og Elisabeth 

F) Valgkomite Truls, Merete, Brit Elin.  

Valgkomiteens innstilling fikk ingen innvendinger, og ble da støttet.  

 

Jostein minte årsmøtet etter valget på at styret tidligere hadde diskutert innkjøp av noe til å 

vedlikeholde banen. Banegruppa får ansvar for å se på dette.  

 

Møtet hevet kl. 19.50.  

 

Lisa Johannessen (S)   

Protokoll signert også av Truls Larsen og Kirsti Ellingsen.  


