
  Referater Styremøter 

TROMSØ TRAVLAG 2017 
Møte:  
Møtedato: 1. juni 2017  
Tid: 19-21 
Sted: Ramfjord 
Tilstede Erik Jæger, Odd-Helge Vekve, Tor Kristian 

Sørmo, Kjellaug Thommasen, Christin 
Reinholdtsen, Margrethe Esaiassen 

Forfall: Linda Olsen 
Kopi til: NNTF 
 
 

AGENDA og REFERAT 
Sak Nr Agenda Vedtak  

1 Oppsigelser og søknader om 
stallplass. 
Gudmundur Arnason har sagt opp 
stallplass for Wake-up sweety. Vilde 
Gulstad Jensen er også flyttet, denne 
plassen var utlånt fra Une Jensen.  
Trond Levi Larsen og Une Jensen 
har søkt om stallplass til ny traver. 
Det foreligger flere søknader om 
stallplass, oppdatert oversikt 
mangler. 

● Boks som var utlånt til Vilde Gulstad 
Jensen går tilbake til Une Jensen. 

● Ledig boksplass tildeles Trond Levi 
Larsen og Une Jensen til ny traver. 
EJ formidler dette til leietakerne 

● Stallstyret ser over bokser ved 
utflytting (jf mandat for stallstyret). 

● Det lages oppdatert liste over søkere 
til stallplass. Denne henges opp i 
stallen sammen med regler for 
tildeling. Ansvar: ME 

2 Utarbeidelse av søknadsskjema for 
stallplass 

Det framlagte forslaget skal benyttes som 
søknadsskjema. Logoen for travlaget settes 
på skjema. ME fullfører skjema, OHV legger 
ut på nettsiden 

3 Hestens dag 24. september 2017. Vi deltar på arrangementet med Tromsø 



Vi har mottatt henvendelse fra 
Tromsø Museum om samarbeid med 
arrangement under 
Forskningsdagene 2017. 
Arrangementet vil gå ut på å ha 
stallen åpen, og vise ulike aktiviteter 
med hest, 

Museum. ME og CR tar ansvar for 
koordinering, KT tar ansvar for kafédrift. 

4 Medlemsmøte  Vi arrangerer medlemsmøte i grillbua hos 
KT torsdag 15. juli kl 19. 
Saker som tas opp: 

● Aktivitetsplan for Travlaget 
● Rekruttering til travsport 
● Inntektsmuligheter  
● Generell informasjon 

5 Motorsport ved travbanen 
● Det sies at Tromsø 

motorsportklubb planlegger å 
etablere motocrossbane ved 
siden av travbanen, på 
motsatt side av der NMK 
Tromsø (bilcross) allerede har 
bane. Travlaget har ikke 
mottatt spesiell informasjon 
om dette 

● NMK Tromsø skal gjerde inn 
banen. Dette medfører at en 
vei som tidligere var 
tilgjengelig for oss nå blir 
inngjerdet. NMK Tromsø lager 
ny vei for oss. Info om dette 
på medlemsmøte. 

OHV følger opp mot schäferhundklubben, 
legatet som eier aktuell eiendom, og 
kommunen for å få oversikt over hvor i 
planleggings- og godkjenningsprosessen 
dette er. 

6 Økonomi 
Bankbeholdningper dd er 176’ 
80’ skal betales ut, det øvrige er 
depositum. 

Tas til etterretning 

7 Travløp 29. juli 
Vi trenger funksjonærer og 
dugnadsgjeng. Tar opp dette på 
medemsmøte 

 

8 Ferdigstillelse HMS-plan EJ ferdigstiller 
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