Referat fra styremøte på Sørlandets Travpark 16. desember 2013
Til stede: Willy Salvesen, Trygve Holtebekk, Olav Inge Beisland, Elin Gumpen, Anne Utsogn,
Kjell Mikalsen og John Arne Degnes.
Forfall: Laila Olsen.
Sak 39/13 Oppfølging av forrige styrereferat
Det legges til sak 36/13 at John Arne skulle sendt ut brev til alle deltakerne 13. november. Dette ble
gjort for sent. Til senere treningssamlinger sendes det ut sms til deltakerne 14 dager før med
påminnelse fire dager før. Referater ønskes sendt styret til godkjenning innen to dager etter møter,
med noen dagers svarfrist for styret.
Bonus til klubbene for forrige sesongs salg av Folkehesten etterlyses. John Arne sender påminnelse
til Kjetil Olsen.
Ungdomsløp: Vi har ikke fått lov til å kjøre høyere førstepremie enn 15 000 kroner i begynnelsen
av 2014, og vi bruker heller litt penger på gavepremier. Det kjøpes inn sølvpremier til eier, trener,
kusk og oppasser. Verdi 200-400 kroner per stykk. John Arne kjøper inn til ti løp.
Det legges til i sak 39/13 at forholdet med sulkyene som er hentet på ungdomsstallen er ordnet opp.
Sak 40/13 Lokalkjøringer
Vi har mottatt løpsbidrag på kr 186 610 for 2013, og regnskap for bruken skal sendes DNT. Med ti
lokalkjøringer à 15 000 kroner og støtte til ponnier og ungdomsløp samt seler til de meststartende
har vi brukt opp bidraget. John Arne sender oversikt til DNT innen fristen 31. desember, og til
styret innen 24. desember. Det er sendt tilbakemelding til DNT om at vi ønsker en ordning med en
pott til fordeling i Agder i 2014.
Utgivelse av felles løpsinnbydelse gjøres når nye styrer er på plass i klubbene.
Sak 41/13 «Til start» for 2013-årgangen
Vi har fått forespørsel fra DNT om å delta i neste sesong av «Til start». Det var enighet om å bli
med. Det ble presisert at det er ønskelig å ha veiledere fra andre regioner, og at vi ønsker at Knut
Olav Dahl skal delta videre på våre samlinger. John Arne sender tilbakemelding til DNT.
Sak 42/13 Eventuelt
Willy orienterte fra møte i DNTs valgkomité. Det skulle også vært et møte om «Prosjekt banedrift»
på Forus, men det ble avlyst p.g.a. storm på Vestlandet.
Willy opplyste at vi har fått DU-tilskudd til Åmli, Eiken og Grimstad.
Bomvaktene er upopulære i flere klubber, men Sørlandets Travpark har utsatt planene om å kjøpe
inn en ny bom styrt av plassjef. Det ble diskutert om forbundet kunne låne ut penger til travparken
for å finansiere ny bom.

Styret ønsker å delta på klubbenes generalforsamlinger, og disse ble fordelt som følger:
Setesdal Tråvlag - fredag 24. januar – Olav Inge
Mandal Travklubb - fredag 24. januar – Elin/Anne
Grimstad og omegns Travselskab - mandag 27. januar – Elin/Anne
Åmli Trav- og Hestesportslag - mandag 27. januar – Trygve
Øyestad og Fjære Travklubb - tirsdag 28. januar – Willy
Kristiansand og omegn Travklubb - tirsdag 28. januar – John Arne
Arendal og omegn Travselskap - onsdag 29. januar – Willy
Risør og Tvedestrand Travlag - onsdag 29. januar – Olav Inge
Lillesand og Birkenes Travklubb - torsdag 30. januar – Trygve
Lista Travselskab - torsdag 30. januar – Elin/Anne
Eiken og omegn Travklubb - fredag 31. januar – Trygve
Gyland Trav- og Hestesportslag - fredag 31. januar – Kjell
Lyngdal - ?
Den som skal representere forbundet tar kontakt med klubben for å avtale på forhånd. John Arne
lager forslag til en «smørbrødliste» for hva det skal rapporteres tilbake om.
Agder Travforbunds generalforsamling settes til mandag 24. februar kl. 19 på Sørlandets Travpark.
Det blir styremøte onsdag 19. februar kl. 19 (etter rutineløpene) for gjennomgang av klubbenes
årsrapporter.

John Arne Degnes
Forbundssekretær/referent

