AGDER TRAVFORBUND
Formannsmøte 13.01.2013 kl 15.00.
Tilstede: Willy Salvesen, Olav Inge Beisland, Anne Utsogn, Elin Gumpen, Trygve Holtebekk,
Gustav Larsen
Representerte klubber: Kristiansand, Risør og Tvedestrand, Åmli, Setesdal, Arendal,
Grimstad
Sak 1: Informasjon om Folkehesten -Sørlandet ved Kjetil Olsen
Det har vært to store rekrutteringsprosjekter i 2012, Travskolen og Folkehesten.
På Travskolen blir det fler og fler elever og fler foreldre som er involvert.
Folkehesten 2012 har gitt flere nye hesteeiere og flere som har gått med i andelslag.
Disse to tiltakene har vært veldig bra for travsporten.
Alle travlagsmedlemmer med mailadresse er blitt anmodet til å selge andeler i Folkehesten –
Sørlandet. Det har med rekruttering av nye hest eiere.
Det er viktig å rekruttere nye hest eiere på Sørlandet, da antall eide starthester på Sørlandet, er
det laveste i landet. Vi må greie å opprettholde antall hest eiere i landsdelen, og helst øke
antall hest eiere her i Agder.
Som en «gulrot» får den travklubben i Agder som selger/registrerer flest andeler av
Folkehesten Sørlandet, en bonus på 5000,- kr, og den nest beste klubben får 2500,- kr.
Det gjelder å prate positivt om Folkehesten – Sørlandet.
Det ble bestemt at hver travklubb i Agder mottar 10 andeler hver av Folkehesten – Sørlandet.
Disse 10 andelene kan selges, evt at travklubben kjøper de selv og deler dem ut.
Hvis travklubbene selger fler en de 10 andelene de er tildelt, får klubben en bonus på kr 50,pr andel solgt i Folkehesten – Sørlandet. Bonusen utbetales av Agder Travforbund, og
kommer i tillegg til den vanlige provesjonen.
Sak 2: Søknad om DU – midler ved Trygve Holtebekk.
Det ble gitt et lite referat fra møtet i Drammen mellom anleggskontaktene og DU utvalget.
Videre ble det en gjennomgang av de DU søknadene som lå inne fra tidligere år. Det ble
foreslått å oppgradere søknadene. I samme anledning ble det orientert om hva det kan søkes
Du midler til. Viktig med oppdaterte og gode søknader, for å få gjennomslag sentralt.
Andre punkter som ble tatt opp.
 Fra Åmli ble det forespurt om hjelp til registrering av Grasrotandelen.
Foreslått å holde kurs om hvordan få registrert seg i Frivillighetsregisteret.
 Medlemskap i travklubb – kun enkeltmedlemskap
Overflytting av medlemskap – kontakt John Arne
 Klubbene bør bli informert om store økonomiske saker som ikke ligger i budsjettet

 Ønske fra klubbene om at dugnadslisten over portvakten på kjøredager kommer
tidligere, samt at Risør og Tvedestrand ønsket 3 vaktdager

Kristiansand, 13.01.2013

Trygve Holtebekk

