Referat styremøte Agder Travforbund
Sted: Sørlandets Travpark
Dato: 17.08.2015
Møtet ble satt kl. 19.00.
Til stede:
Styremedlemmer: Elin Gumpen, Anne Utsogn og Steinar Eskeland.
Varamedlemmer: Geir Omholt og Preben Haagensen.
Richard Ekhaugen, regionssekretær.
Forfall: Trygve Holtebekk og Steven Thorkildsen.
1. Godkjenning av innkalling
Innkalling godkjent uten anmerkning.
2. Godkjenning av referat fra forrige styremøte
Referatet godkjent uten anmerkning.
3. Orienteringssaker
Regionssekretær orienterte om kommende ponniinstruktørkurs og inspirasjonssamling. Tar
kontakt med ponniavdelingen.
4. Statusrapport økonomi forbundet
Regnskapet var sendt ut i forkant, det var ikke kommet inn kommentarer. Styret tok fremlagt
regnskap per 30.juni 2015 til etterretning.
5. Status/økonomi Ponnilandsleiren
Ponnilandsleiren 2015 ble arrangert av Sørlandets Travpark og Agder Travforbund (AT).
Regnskapet viser et overskudd på 30 000 kroner. AT stilte 40 000 kroner disponibelt som
støtte til arrangementet. På grunn av god økonomistyring ble ikke disse pengene benyttet.
Forbundsstyret tar kontakt med ponniavdelingen i AT og ser på hvordan vi i fellesskap kan
benytte disse midlene på en best mulig måte for rekrutteringsarbeidet i forbundet.
På grunn av usikkerhet rundt endelig regnskap for Ponnilandsleiren vil tidligere søkere rundt
barne- og ungdomsarbeid oppfordres om å søke på nytt.
6. Høstkonferanse
Regionssekretæren informerte om forslaget til agenda til felles høstkonferanse i region SørVest og om det praktiske arbeidet som er gjort i forkant. Konferansen avholdes på Sørlandets
Travpark lørdag 19. og søndag 20. september. Interessante forelesere har takket ja, og det vil

bli gitt rikelig med tid til diskusjoner rundt konferansens tema, strategiplanen «Trav 2020».
Regionssekretæren ferdigstiller invitasjon som sendes per mail og publiseres på forbundenes
hjemmesider.
7. Status Hortemo
Stallsjef Anne Utsogn ga styret en statusrapport om situasjonen rundt Hortemo. Alle
leietagere som søkte om ny stallplass har fått søknaden innvilget. 11 boksplasser er nå
besatt.
8. Fastsette dato for videre styremøter.
Neste styremøte: 14.september kl. 19.00
9. Fastsette frister for søknader om støtte/midler fra forbundet.
Styret vedtok at fristen for travlagene om å søke forbundet om økonomisk støtte blir satt til
1.november hvert år.
På denne måten blir det enkelt og oversiktlig for forbundet å sette et budsjett for kommende
år.
10. Eventuelt.
Til start-samling søndag 23.august. Styret drøftet organisering av søndagens samling.
Rutineløp/lokalkjøring. Styret ønsker å samkjøre terminlister for rutineløp og lokalkjøringer
på et felles lagledermøte for å unngå «kannibalisering» av meldte hester.
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