
  Referater Styremøter 

TROMSØ TRAVLAG 2017 
Møte:  
Møtedato: 7. desember 2017  
Tid: 18:30-20:30 
Sted: Ramfjord 
Tilstede Erik Jæger, Odd-Helge Vekve, Tor Kristian 

Sørmo, Kjellaug Thommasen, Margrethe 
Esaiassen, Christin Reinholdtsen, 

Forfall: Linda Olsen, 
Kopi til: NNTF 

 
 

AGENDA og REFERAT 
Sak Nr Agenda Vedtak  

1 Generalforsamling for 2017. Det innkalles til generalforsamling 
28. januar 2018 i kaféen. Odd-Helge 
legger innkalling på nettsida. 

2 Medlemsrekruttering 
 
Per i dag har vi 75 medlemmer.  Det 
er forvirrende at det er flere ulike 
måter for innmelding (utfylt skjema 
per mail til Erik Jæger, 
medlemsportal til DNT) 
 

 
Odd-Helge ordner på nettsida slik at 
innmeldingen til Tromsø Travlag sluses 
via DNT, altså at vi legger link til DNTs 
innmeldingsside på vår nettside. 
 
Vi fortsetter medlemsrekruttering 

3 Traktor. 
Det har vært innsigelser på at 
motorvarmer har stått på (begrunnet 
med strømforbruk) 
 

Strømforbruket til motorvarmeren anses ikke 
som problem, motorvarmeren kan stå på 
hele vinteren. 



4 Brøyting/stalleie 
Det ligger gjenstander i veien for 
brøyting, dette må fjernes 
Per i dag brøyter Per Atle gratis. Bør 
stalleie økes for å kunne betale en 
viss sum for brøyting? 

Gjenstander som ligger i veien for 
brøyting må fjernes i løpet av denne 
uka. Ansvar for å gi beskjed: 
Stalleie økes med 100 kr/mnd fra 1. 
mars for dekning av 
driftsutgifter/brøyting. 

5 Økonomi 
Ser bedre ut i følge Erik. Vi må 
etablere rutine med framlegging og 
gjennomgang av økonomirapporter 
på alle styremøtene. 
 

• Økonomirapporter skal legges fram 
til hvert styremøte 

• Det må sendes henvendelse til 
Muséet for å få utbetalt bidrag til 
Hestens dag (bedt om kr 2500,-) 

• Kjellaug kan bruke 200 kr til vannbad 
til kaféen.  

6 Styresammensetning Etter generalforsamlinga bør styret 
konstituere seg med følgende oppgaver: 

• Leder 
• Nestleder 
• Kasserer 
• Sekretær 
• Anleggsansvarlig 

7 Neste møte 15. januar 2018 hos Erik 
Referent: Margrethe Esaiassen 
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