
Referat styremøte Travavl.no 
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Tilstede: Mona G Langland, Per Erik Hagen, Hanne E Lynne, Tom Andersen, Edina Ydersbond 

Ikke tilstede: Ole Morten Nilsen, Ann Berit Sagedal 

Referent: Hanne E Lynne 

 

SAKSLISTE 

Referatsaker 

Vi hadde ikke referat fra Årsmøtet på Gardermoen tilgjengelig så fikk ikke gått igjennom dette.  

Vi snakket litt om inntrykkene fra Oppdretterseminaret, og de som var der beskrev seminaret i år 

også som bra. Berven og Toniatti stakk seg ut. Det ble påpekt om at årets Oppdretterseminar 

dessverre krasjet med diverse gallaer som ble avholdt samme helgen, og muligens førte til lavere 

antall påmeldte.  Det var ca 60 som var påmeldt. Noe prat om emner for senere seminarer, og et 

forslag var det omfattened emnet ”Hvorfor det ikke alltid blir føll” som Johan Hellander har hatt 

tidligere.  

Det ble orientert om noen punkter i DNT sin sportsplan som ble vedtatt i første del av mars 2017. 

Ikke ennå kunngjort. 

Eksportklausul og oppdretterpenger. Ulike modeller for å få til at norske hester som starter i utlandet 

skal få et bedre tilbud om oppdretterpenger nærmere nivået innenlands. Avlskomiteen i DNT skal 

utrede.  

 

Sak 1/2017 Konstituering 

Per Erik ble valgt som leder på Årsmøtet. 

Hanne fortsetter som nestleder og er også ansvarlig for web/facebook/annonser og er  

konkurransegeneral. Hun vil også være ansvarlig for å prøve å få inn føllavgifter som premier til 

lotteri. Hingstene koordineres med Edina. 

Edina ansvarlig for rabatthingster. Koordinerer med Hanne 

Mona ansvarlig for landslagsdrakter 

Tom ansvarlig for kontakt med DNT angående TRAVAVL.NO-sponsing av V75 hoppeserie. 

Ann Berit som før 



Ole Morten som før 

Ellers fordeler og delegerer vi oppgaver underveis og hjelper hverandre med prosjekter. Å stå på 

stands fordeler vi også.  

 

Sak 2/2017 Oppfølging av årsmøtevedtakene 

Vi hadde ikke tilgang til referat årsmøte 

 

Sak 3/2017 Konkurranser 2017 

Vi pratet endel om konkurranser, og fant ut at vi kjører videre med vår 3-års-konkurranse som 

allerede har blitt utlyst, og så har vi quiz de dagene vi har stand. Det vil si på OGP-helgen, JGP-helgen 

og Klasseløpshelgen. 

 

Sak 4/2017 Stands 2017 

Vi ble enige om å rigge til stand på OGP-helgen, JGP-helgen, Klasseløpshelgen 2017. Andre steder i 

landet ble diskutert, men muligens lite hensiktsmessig og vanskelig å få til på de få dagene det er 

større mengder publikum. Vi fordeler tid på stand mellom styremedlemmene.  

 

Eventuelt 

Landslagsdrakter 

Mona har blitt ansvarlig for jakker. Vi har kun to stk igjen fra forrige runde, og tallene er i balanse. Vi 

diskuterte i forbindelse med en ny batch jakker om vi evt skulle hatt plass og mulighet så kjøpere 

kunne fått navnet på sin egen hest på jakken og evt sitt eget navn, og om vi skal ha liste over 

topphester eller ikke for i så fall gjøre den mer ”tidløs”. Mona sjekker med Univern om mulighetene 

og hva ekstrakostnad blir for å få hver jakke tilpasset til kjøper.  

Lotteri 

Det ble før jul diskutert å holde et lotteri for å få inn midler til en potensiell avlshingst. Men det er 

ikke Travavl.no som skal kjøpe hingst, det er medlemmer som kommer sammen og gjør det. Derfor 

vil vi arrangere lotteriet ved å lodde ut gratis føllavgifter, men at midler går til foreningen for å 

arrangere temakvelder osv i tråd med foreningens vedtekter. 

Regnskapssystem og medlemsregister.  

Vi trenger et oversiktelig og lettbetjent system for personlig fakturering og føring av medlemslister, 

og uttak av regnskapstall. Fiken er et godt alternativ til dette, koster etpar hundrelapper per mnd 

som en online løsning. 



- Fiken er et enkelt å bruke regnskapsprogram med alle fordeler det har til sammendrag, oversikt, 

regnskap.  

-  Føre medlem/kundeliste (kan importeres) 

- Føre utgifter (det er en app der bilag kan tas bilde av og sendes direkte til systemet) 

-  Føre personlige enkeltfakturaer eller til mange om gangen, sendes ut på mail med et tastetrykk.  

-  Enkelt å sende purringer fra lister over utestående 

-  Udeling av medlemsnummer 

- Enkelt å føre innbetalinger. 

Hanne sjekker med Ann Berit angående status av utsendelser av fakturaer på medlemskontingenter 

2017.  

 

Rabatthingster 

Vi har allerede fått inn Dream Vacation, SJs Caviar, Broadway Hall, Global Republique og Coktail Jet 

som Rabatthingster 2017. 10% på de fire første, 30% på Coktail Jet. Edina har fått oppgaven å lete 

etter flere  og koordinerer med Hannes jobb for å få inn premier til lottieriet. 

Sponsing av hoppeserie V75 

Vi bør ha en hoppeserie for norskfødte hopper med vårt navn. Tom tar kontakt med DNT angående 

eksisterende V75-serie og om vi kan få vårt navn på løpsserie og med dekken/premier.  

Annonse 

Vi setter inn en halvsides annonse i TGN sitt Avlsnummer 2017. Litt generell om foreningen og nevne 

litt av medlemsfordeler, rabatthingster, 3-årskonkurranse osv. Hanne sjekker med TGN angående 

pris, lager annonsen når det er mer klarhet i om vi har noen nye rabatthingster som også må nevnes.  

Diverse 

Det ble tatt opp etpar emner på årsmøtet som vi diskuterte noe. De ene var å prøve å inspirere og 

motivere gårdeiere til å satse på virksomhet med å ta inn hopper for oppdrettere som ikke har eget 

sted. Tom har dette i bakhodet og nevner det for aktuelle personer. 


