Til stede fra styret: Elin Gumpen, Willy Salvesen, Kjell Mikalsen, Anne Utsogn, Steinar Eskeland og
Richard Ekhaugen (regionssekretær).
Forfall: Trygve Holtebekk.

Saksliste 6.oktober 2014
1.Godkjenning av innkalling og saksliste.
Innkalling og saksliste godkjent uten anmerkning.
2. Godkjenning av referat fra forrige møte.
Referat fra forrige møte godkjent uten anmerkning.
3. Presentasjon ny regionssekretær.
Richard Ekhaugen (RE) presenterte rammene for den nyopprettede rollen som forbundssekretær for
både Agder, Rogaland og Vestenfjeldske Travforbund. Styrelederne har sammen med DNT
protokollført hvilke oppgaver som skal gjelde for stillingen. Styret var opptatt av at ikke RE skal få for
mange administrative oppgaver som går utover arbeidet med rekruttering og aktivitet mot travlagene.
4. Orienteringssaker.
Orienteringssaker med kommentarer ble tatt til etterretning.
Sak 31/14 Godkjenning av budsjett til lisenskurs ponni på Åmli 2014/2015
Vedtak: Agder Travforbund avslår den innkomne søknaden om underskuddsgaranti. Agder
Travforbund støtter i stedet lisenskursdeltagere som oppnår ponnilisens med 1 000 kroner, gjeldende
for 2015.
6. Til Start-prosjektet.
Organisering av Til start-prosjektet for 1-åringer og 2-åringer på Sørlandets Travpark 18.oktober.
Styret fordelte oppgavene internt, og ble enige om hvilke ressurspersoner man skal forespørre om
hjelp til gjennomføringen. Regionssekretær ferdigstiller innbydelser til de påmeldte.
Sak 32/14 Nye datoer for rutineløp.
Vedtak: Agder Travforbund vedtok at det skal kjøres autostart ved rutineløpene den første onsdagen
hver måned.
Følgende rutineløpsdatoer gjenstår i 2014:
15/10: Rutineløp med voltestart
5/11: Rutineløp med autostart
19/11: Rutineløp med voltestart
3/12: Rutineløp med autostart
Sak 33/14 Egen Facebook-side for Agder Travforbund.
Vedtak: Agder Travforbund legger foreløpig planene om en egen Facebook-side på is. Man ser an
utviklingen av en eventuell felles hjemmeside for regionen, og ser om dette dekker
informasjonsbehovet.

Sak 34/14 Felles hjemmeside for Region Sør-Vest.
Det ble ikke fattet noe vedtak på dette styremøtet. Styreleder Elin Gumpen tar kontakt med de to andre
lederne i regionen og forhører seg om behov og evt. innhold. Saken kommer opp på styremøte når
innstilling fra disse er klar.
10. Eventuelt.
Oppkjøring til lisens.
Det var enighet i styret om at dagens ordning for oppkjøring til lisens er for streng. Man ønsker å
endre regelen hvor man stryker ved kun èn feil. Saken har tidligere vært sendt inn til DNT sentralt.
Agder Travforbund følger opp saken overfor sentralforbundet.
Ref: Richard Ekhaugen

