
Styremøte 7/2 2016 

Bådsvik kl 14.00. Møtt: Rolf, Anne Grethe, Fred, Lisa, Svein Roger (vara for Jostein) 

 

1. Gjennomgang av årsmøtet. Regnskapet godkjent. Fred ordner med revisorene før 

innsending. Vi setter ikke årsmøtet til lørdag kveld flere ganger, det ble alt for dårlig 

oppmøte.  

2. Videre framdrift av banen. Svein Roger nevnte brøytetilskudd, skal vi se på om vi får brøytet 

banen med en såle så det kan brukes på vinterstid også? Vi ble enige om at det ser vi an til 

neste vinter siden vi er såpass langt utpå nå. Evt da gjøre en avtale med en entreprenør. Vi 

må gjøre ferdig bommene på en dugnad i sommer. Tilbudet om å overta en brakke står 

fortsatt ved lag, men han som eier den har ikke fått ryddet den enda.  Vi må også se på om vi 

skal prøve å sette opp et par påselingsbokser.  

3. Hva kan vi gjøre for å få bedre oppslutning blant medlemmene? Vi skal gjenta travløp på 

storskjerm på Bådsvik Aktivitetssenter. Påsketravet Klosterskogen først ut? Så kan vi samles 

ved Oslo Grand Prix og Elitloppet. Vi har nedfryst en del grillmat igjen fra åpningen i fjor. 

Invitere til grillkveld etter hvert som det blir varmere i været. Svein Roger har et fint grillsted 

med gapahuk vi kan bruke.  

4. Framtiden til Indre Salten Travlag- avhengig av at medlemmene engasjerer seg. Vi må ha 

noen medlemsmøter i år, og håper at flere enn styret møter opp..  

5. Saker til Generalforsamling i Nord Norge Travforbund og Totonor:  

-Bøtelister ut på hjemmesiden som de andre banene?  

-NNTF bør sette krav til Totonor om at vekta er åpen når folk kommer på banen. Og at det er 

mulig å få tak i mat og drikke der.  

-Løpsutskriving, for mye lange tillegg spesielt i lave grunnlag. Samt at treårsløpet kjøres før 

fireårsløpet, er det logisk?  

 

6. Neste Styremøte holdes 13/3 på bådsvik aktivitetssenter, så inviterer vi til medlemsmøte 

etter styremøtet med informasjon til medlemmene etter generalforsamlingen i NNTF.  

7. 20/2 skal vi ha temadag med Roger Walmann og Anders Järnerot i samarbeid med Bodø 

Travlag. Avholdes på Thon.  

 

For Indre Salten Travlag,  

Lisa Johannessen, sekretær (S)  


