
   

 

Referater Styremøter 

TROMSØ TRAVLAG 2018 
Møte: Styremøte 
Møtedato: 15.01.2018 
Tid: 19:00 
Sted: Holmeslettveien 13 
Tilstede Erik, Margrethe, Odd Helge, Tor Kristian, 

Kjellaug 
Forfall: Christin, Linda 
Kopi til: NNTF 

 
 

AGENDA og REFERAT 
Sak Nr Agenda Vedtak  

1 Forberedelse til Generalforsamling 1. Saksliste settes og sendes ut med 
innkommende saker 

2. Ventes innstilling fra valgkomite 
3. Regnskap: (Resultat og 

balanse)Sendes ut til medlemmer 
når dette foreligger. 

2 Skriving av årsberetning Odd helge fyller ut punkt 9 i årsberetning 
 

3 Saker til GF 
Saksliste 

1. Odd Helge har kommet med forslag 
om å redusere medlemskontingent til 
kr 100,- eventuelt kr 50,- for 
ordinære hovedmedlemmer fra fylte 
16 år Gjeldende fra 2019 



2. Travlaget melder inn forslag om evt. 
deling av NNTF i forbindelse med 
sammenslåing av Troms og finnmark 
dette fremlegges på GF 28.01.18 

3.  
 

4 Medlemsrekruttering Medlemstall viser 130 medlemmer pr 
311217 

5 Informasjonsflyt til medlemmer Generell info vil bli publisert via lagets 
hjemmeside. 
Eventuelle saker som blir vedtatt vil bli sendt 
ut til medlemmer når dette er aktuelt. 

6 Oversikt over stallbokser Det skal lages en oversikt over stallbokser 
med tilhørende innbetalinger. Dette vil 
kontrolleres mot regnskap. 

7 Øking av stalleie Økning av stalleie i 2018 Utsettes inntil 
videre. Se vedtak styremøte 07122017 

8 Eventuelt: ● Det jobbes med rekruttering til 
travlaget når det holdes kurs og 
arrangementer. 

● Når det holdes kurs på Travlagets 
anlegg må deltakere som ikke er 
medlem av Travlaget betale en 
bruksavgift på kr 50,- for et dagskurs 
og kr 100,- for et helgekurs. 

● Parkering av traktor: Traktor skal stå 
parkert bak nybygd leskur, Traktor 
skal stå med lade/motorvarmer hele 
perioder med temperaturer lavere 
enn -3 grader. Hente strøm fra 
kontainer. 

● Legges plan om at det hver vår 
gjøres en loddtrekning blant nye 
medlemmer. Prøver å skaffe 
sponsormidler til dette.  

● Ledig boks vil kunne bli leid ut som 
korttidsleie, med automatisk 
forlengelse. 

● Etter GF vil det bli tatt et standpunkt 
om laget har råd til å la en boks stå 
“ubetalt” 
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