
  Referater Styremøter 

TROMSØ TRAVLAG 2017 
Møte:  
Møtedato: 16.oktober 2017  
Tid: 18:30-20:30 
Sted: Ramfjord 
Tilstede Erik Jæger, Odd-Helge Vekve, Tor Kristian 

Sørmo, Kjellaug Thommasen, Margrethe 
Esaiassen 

Forfall: Linda Olsen, Christin Reinholdtsen, 
Kopi til: NNTF 
 
 

AGENDA og REFERAT 
Sak Nr Agenda Vedtak  

1 Totonor 
Odd Helge orienterte om uroen i 
Totonor 

 

2 Medlemsregistrering/rekruttering 
 

a) I utgangspunktet må tidligere 
medlemmer som er skyldig 
kontingent betale gjelden til 
travlaget før de kan bli 
medlemmer igjen. Dette kan 
hindre gjenrekruttering av 
medlemmer. 
 

b) Det er vervet mange nye 
medlemmer, men det er 
uklarheter rundt prosedyrene 

 
a) Vi ettergir skyldig kontingent, slik at 

det blir enklere å rekruttere disse 
tilbake til laget. Margrethe gir 
beskjed til DNT. 
(Kommentar i ettertid: i følge DNT 
kan vi ikke gi en generell melding om 
dette, men må ta det i hvert enkelt 
tilfelle som dukker opp)  
 

b) Erik går gjennom de nye 
innmeldingen. Margrethe tar ansvar 
for videre medlemsregistrering, og 



for innmelding. 
 
 
 

tar kontakt med DNT for å f riktige 
prosedyrer for registrering av nye 
medlemmer. (Kommentar i ettertid: 
prosedyrene finnes på 
http://medlem.travsport.no/portal/pag
e/portal/travsport/logg_inn, og det er 
travlaget selv som må legge inn i 
medlemsregisteret) 

3 Ledige stallplasser. 
Det er per i dag ingen ledige plasser, 
men en oppstallør har flyttet fra 
stallen.  
I følge sak 2 29/8-16 skal det være 
fortrinnsrett for travere inntil det er 8 
travere på stallen.  
I følge sak 1 31/3-2016 skal 
travstallen ha en korttidsleieboks som 
leies ut på 3-måneders kontrakter.  

• Presiseringer til korttidsleie og 
traverprioritering:  
Neste ledige boks vil bli gjort til 
korttidsplass.  
Om plassen tildeles en traver som er 
godkjent for løp blir plassen omgjort 
til fast plass, og første ledige boks 
deretter blir korttidsplass.  
Om korttidsplassen tildeles en traver 
uten løpsgodkjenning, kan den 
disponere boksen i 6 mnd for å få 
løpsgodkjenning. Om godkjenning 
ikke oppnås innen 6 mnd blir ikke 
plassen omgjort til fast plass.  
Ordningen med fortrinnsrett for 
traver opphører når det er 8 
løpsgodkjente travere på stallen. 
En stallplass som er tildelt etter 
fortrinnsrett for traver kan ikke 
automatisk benyttes til annen hest 
enn traver som er godkjent for løp. 
 
Oppstallør som har flyttet: 
Erik tar kontakt med vedkommende 

4 Fordeling av arbeidsoppgaver i 
styret 
Travlagsstyret har ikke hatt en klar 
fordeling av oppgavene, slik at svært 
mye av ansvaret har falt på leder. Vi 
ser på hvordan ansvar og oppgaver 
kan fordeles 

• Medlemsregister: Margrethe og Erik 
• Bank/stalleie: Odd Helge 
• Mail og henvendelser til/fra 

Travlagsstyret: Erik 
• Kontaktperson bygg og anlegg: 

Tor Kristian 

5 Oppbevaring utstyr på stallen 
Gjelder større utstyr som vogner etc., 
utstyr som krever mer plass enn det 
som er på tildelt plass på 
utstyrsrom/høyloft. 

• Dersom noen skal lagre utstyr som 
krever mer plass enn det som er på 
tildelt plass på utstyrsrom/høyloft 
skal dette avklares med styret i 
Travlaget. 

http://medlem.travsport.no/portal/page/portal/travsport/logg_inn
http://medlem.travsport.no/portal/page/portal/travsport/logg_inn


• Tor Kristian ser over hva det er plass 
til i konteiner, og hva som kan/skal 
gjøres med lagret utstyr. 

6 Henvendelser per mail 
a) Mail vedrørende strøm til 

luftegård. Kablene er lagt i 
bakken, men strømmen er 
ikke koblet til. 
Det foreligger en 
misforståelse her, da Erik ikke 
hadde fått beskjed om at 
kablene var lagt i bakken 
 

b) Masser til luftegård 
 

a) Erik ordner strømtilkobling.  
 
 
 
 
 
 
 
 

b) Oppstallører kan får usortert masse 
til utbedring av luftegård. Befrakting 
avtales og betales av 
oppstallør/bruker av luftegård. Om 
annen masse ønskes må dette 
betales av oppstallør. 
Margrethe svare på henvendelsen. 

7 Bevertning av nordlysturister 
Kan det være aktuelt for oss å ha 
bevertning av nordlysturister på 
kaféen? 
Kjellaug og Une har diskutert 
muligheten. For å gjennomføre dette 
må vi holde åpent i hesteringen, og 
må leie brøyting. For å sikre at det 
ikke medfører underskudd må vi 
innhente tilbud på brøyting, samt ta 
kontakt med turselskapene for å høre 
om hvor mange og hvor ofte det kan 
være snakk om. 

Kjellaug innhenter tilbud på brøyting, og tar 
kontakt med turoperatører for å skaffe 
nødvendige bakgrunnstall 

Referent: Margrethe Esaiassen 
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