Referat fra styremøte på Sørlandets Travpark 11. juni 2018
Til stede: Rune Upsahl, Therese Nyhaven, Rudolf Roland, Kai Sundberg og Anne Cathrine H.
Andersen
Forfall: Elin Gumpen, Anette Hovstad og John Arne Degnes
Sak 23/18 Gjennomgang av forrige styrereferat
Gjennomgang av referat fra forrige styremøte: Trygve Holtebæk har sagt ja til å fortsette som
anleggskontakt. Datoer for «Til Start-samlinger» ble satt og samlingen gjennomført, også høstens
datoer er satt. Voltekurs er ikke gjennomført, Kai Sundberg følger opp dette.
Sak 24/18 Til Start
Informasjon om Til Start-samlingen 22. mai: bra oppmøte for 2-åringene, mens det var kun to stykk
på åringsamlingen. Ble diskutert litt om grunnen til dette, blant annet at det var veldig få fødte
hester på Sørlandet i den årgangen, når en ser bort fra oppdretterne. Tidspunktet for samlingen var
nok heller ikke det beste med tanke på at hester var satt på beite. Noen hester er nok heller ikke
registrert riktig ennå. Følger opp denne saken på neste møte når John Arne og Elin er til stede,
siden det er de som har ansvaret for disse samlingene.
Sak 25/18 Utbetalinger til ponniutvalget
Vi har fått en forespørsel fra regnskapsfører i ponniutvalget om å få overført penger.
Vedtak: John Arne lager en oversikt til styret som han sender ut på mail om hva som er overført til
ponniutvalget, og hva de vil få utbetalt resten av året. Penger som er vedtatt at ponniutvalget skal
ha blir betalt ut.
Sak 26/18 Søknad fra Åmli til ponnileir
Det var mottatt en søknad fra Åmli i forbindelse med ponnileir.
Vedtak: Agder Travforbund bevilger kr 12 000 som det ble søkt om. John Arne tar seg av det
praktiske rundt dette.
Sak 27/18 Antall starthester i Agder
Hvordan få opp antall starthester/eide hester i Agder, få flere hester i løpene på Sørlandet, hva kan
forbundet/klubbene gjøre?
Vedtak: Vi arrangerer et åpent møte til høsten hvor dette er et av hovedpunktene. Vi ønsker da å få
med folk fra sportsavdelingen til DNT (Ringen), gjerne Marianne fra travparken. Klubbene skal få i
oppgave å jobbe litt med disse temaene før møtet. Rune følger opp dette. Styret skal se på
mulighetene til å fremme et forslag til neste års generalforsamling i DNT, som vil gjøre det lettere
for amatørtrenerne (mulighet til å trene 3-4 hester for andre).

Sak 28/18 Manglende betaling av kontingent
Medlemsregisteret inneholder veldig mange personer som ikke har betalt kontingenten for 2018.
Det har blitt sendt ut en oppfordring til klubbene om å ta tak i dette, men er kun et fåtall av
klubbene som har gjort en innsats. Rune tar en dialog med John Arne på hvordan vi skal løse dette,
og få flest mulig av disse personene til å betale.
Sak 29/18 Bingomidler
Bingopenger fra Arendal.
Vedtak: John Arne sender et forslag til avtale til Arendal som de går igjennom på sitt neste
styremøte, John Arne holder den videre kontakten med Arendal.
Sak 30/18 Avl
Hvordan få opp avl i sør? Her må vi få dem som holder på med avl på banen. Tar det som et eget
punkt under møtet under sak 27.
Sak 31/18 Kursvirksomhet
Forslag til kurs, foredrag osv. Michael Taanevig har snakket om at han kunne få en person fra
Sverige, Rune sjekker dette nærmere. Kai sjekker muligheten til et hovslagerkurs med Rune
Røyraas. Styret prøver å tenke ut idéer til kurs frem til neste møte.
Sak 32/18 Høstkonferanse
Høstkonferansen 2018 nærmer seg. Rune sjekker med DNT om at kveldskjøringen i september er
innenfor den tidsperioden en kan arrangere høstkonferansen. Ser for oss følgende opplegg: lørdag
10:00-16:00, buffet i restauranten etter det. Søndag 10:00- 14:00 (må sjekkes litt med tidspunkt for
fly til Bergen). Alle tenker på mulige foredragsholdere.
Sak 33/18 Rutineløp
Det har vært veldig dårlig oppslutning på rutinekjøringene. Det ble diskutert litt rundt dette. Kunne
det være en idé å flytte til lørdag, da folk har litt bedre tid? Sette opp tidsintervaller i felleskap før
kjøringen starter? Rune diskuterer dette med John Arne og Sørlandets travpark, følges opp på neste
møte.
Sak 34/18 Eventuelt/informasjonssaker
Therese informerte om samlingen for ledere av ungdomsgruppene som hun har deltatt på.
Rune informerte fra styremøtet i Sørlandets travpark 22. mai. Lån til Grimstad og omegn Travselsb
travklubb er utbetalt. Ungdomsserien er i gang. Diskusjon rundt KOT/Hortemo. DU-søknader: 2 av 3
er utbetalt. Rune ordner inspeksjon av Gyland sitt anlegg. Vi må huske å oppfordre klubber til å
søke. Lokalkjøringer: hvem har lov til å delta info om Karin Hauge og regler for henne på
lokalkjøringer). Ungdomsgruppen trenger sponsorer til sommertravet. Styret ble oppfordret til å
hjelpe til å skaffe.
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