Formannsmøte Vestenfjeldske Travforbund
Sted: VIP`en, Bergen Travpark.
Tid: 30. oktober Kl. 18.00
Oppmøte: Representanter for seks lag i tillegg til forbundsstyret.
Sakliste:
1. Orientering fra driftsselskapet v. Terje Aspevik
Terje Aspevik innledet sin presentasjon med å legge frem en status for travet i Bergen. Han fortalte
med stolthet at Bergen er den eneste regionen i Norge med plusstall for omsetning av spill på hest til
og med august 2014. Regnskapsprognosene for Bergen Travpark viser et plussregnskap.
Aspevik orienterte om strategier som er igangsatt både når det gjelder media og når det gjelder å øke
inntektene utover spillinntektene. Bergen Travpark er best i landet når det gjelder medieomtale
lokalt i papiravisene, samtidig øker man inntjeningen gjennom biobrenselanlegget, truckstop og
utleie av spillehallen.
2. Ny forbundssekretær. (Se egen PPT)
Richard Ekhaugen presenterte seg selv, og klargjorde hvilke arbeidsoppgaver som er tillagt den
nyopprettede funksjonen som regionssekretær for Agder, Rogaland og Vestenfjeldske Travforbund.
Ekhaugen minnet lagene på viktige frister å huske på i de nærmeste månedene, samt sendte ut en
oppfordring til lagene om selv å ta skikkelig tak i egne medlemslister. Han snakket videre om hvilke
kurs som tilbys travlagene, og om ønsket om å knytte til seg et instruktørkorps som kan bistå med å
holde slike kurs. Pga den geografiske spredningen er Ekhaugen avhengig av ildsjeler som ønsker å
bidra også på denne biten. Han snakket også varmt om sitt hjertebarn, rekruttering, og oppfordret
travlagslederne til å tenke gjennom hvilke strategier travet har eller mangler rundt denne biten.
3. Program Høst/vinter
Se PPT punkt 2.
4. Høstkonferanse 2014 (Se egen PPT)
Terje Aspevik redegjorde for hvilke saker som ble diskutert og presentert under DNTs Travkonferanse
på Gardermoen 25.oktober. Aspevik er leder for Prosjekt Banedrift, og fortalte om fremdriften på
prosjektet.
5. Nytt fra lagene.
Det var ingen lag som hadde spesielle nyheter å komme med, men det ble en liten diskusjon rundt
medlemskontingent. Det ble ytret ønske om en felles kontingentsats for hele landet, og hvor DNT
sentralt fikk inn et gebyr for å dekke de administrative kostnadene knyttet til utsendelsen av
kontingentfakturaene.
Det ble også påpekt at oppmøtet på lagledermøtet var for svakt.
6. Innkomne saker
Ingen av lagene hadde meldt inn saker. John Blindheim oppfordret lagene til å støtte valgkomiteene i
sin jobb med å finne dyktige kandidater til styrevervene. Det ble påpekt fra salen at det også trengtes
en kompetanseheving i lagene når det gjaldt gjennomføring av generalforsamlingene samt
instruksjonene til dirigenten. Ekhaugen opplyste om at han tidligere i uken hadde lagt ut informasjon
rundt mye av dette på forbundets hjemmeside, samt at nyttig informasjon til lagene jevnlig vil bli
publisert her.
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Richard Ekhaugen, referent.

