Referat fra styremøte Agder Travforbund 11/-2-20
Tilstede:

Forfall:

Rune Upsal

Therese Nyhaven

Kai Sundberg

Jannicke Opheim (1. vara)

Elin Gumpen
Torleif Sør-Reime

Sak 1-20
Støtte til ponnier på lokalkjøringer
Forbundet har bidratt med kr 200,- til hver ponni på lokalkjøringer. Siden støtten fra DNT opphører
måtte dette sees på.
Marianne sender mail til Arendal travklubb på vegne av styret og spør om de kan dekke dette via
Bingo pengene.

Sak 2-20
Månedens Profil
Dette ble gjennomført i 2019. Kom synspunkter på at 12 stk kunne bli vanskelig å finne da miljøet
ikke er så stort.
Det vil nå bli kåret vinter/vår/sommer/høst sin profil. Årets profil kåres på gallaen av samme jury som
stemmer på hestene. For å bli måneds profil ønskes det at det vektlegges noen som har profilert
hestesporten på Sørlandet på en bra måte, den skal ikke bare være resultatorientert
Sak 3-20
Årsrapportene
Det mangler fortsatt flere. Marianne purrer opp
Sak 4-20
Generalforsamlingen.
Generalforsamlingen er satt til mandag 9. mars kl 19.00. Forbundet har forslag på Kai Sundberg som
dirigent og Elin Gumpen som referent. Regnskapet ble gjennomgått. Rune tar en gjennomgang av
regnskapet med ansvarlig for å få det noe mer spesifisert. Rune lager forslag til budsjett for 2020
med Marianne og John Arne. Dette blir sendt rundt til styret for innspill.
Sak 5-20
Kontingent Åmli
Åmli ønsker at det også skal være mulighet for familie medlemskap. Dette var oppe på DNT sin
generalforsamling i fjor der ble det vedtatt at minste kontingent skulle være 200,- uansett alder.
Forbundet sender Åmli sitt forslag til generalforsamlingen i DNT som klubbens forslag.

Sak 6-20
Forslag til person i avlskomiteen
Det har kommet inne forslag på en person til avlskomiteen. Det er bedt om en begrunnelse før styret
tar den videre beslutningen om forbundet står bak.
Sak 7-20
SMS tjeneste
SMS tjenesten er dyr. Marianne tar en sjekk for å finne ut hvor mye de enkelte klubbene bruker
denne. Deretter vil det bli sett på om klubbene må dekke deler av dette selv
Sak 8-20
Representanter DNT sin generalforsamling
Det er flere plasser ledige fra Agder. Marianne sender ut til klubbene om det er noen fler som ønsker
å stille.
Sak 9-20
Valgkomiteen
Valgkomiteen hadde møte med alle styremedlemmene som var til tilstede.
Sak 10-20
Laurbærkrans Sørlandsmesterskapet
I fjor betalte AT laurbærkransene til Sørlandmesterskapet. For 2020 bevilger AT max kr 2.000,- til
dette
Sak 11-20
Hjemmeside Sørlandets Travpark
Travparken skal ha ny hjemmesiden. Der skal det være en side for nye hesteeiere, slik at de enkelt
kan skaffe seg informasjon. Det skal også være en konkret person de kan henvende seg til. Dette ble
bestemt skulle være forbundssekretæren. Forbundssekreæren kan da evt videreformidle personen til
de lokale klubbene

Marianne
referent

