Referat
Styremøte(telefonmøte) i Travavl.no
Søndag 24 april 2016 kl. 20.00
Tilstede: Per Erik Hagen, Hanne Lynne, Ole Morten Nilsen, Jo Svenstad, Ann Berit Sagedal,
Tom Andersen(tiltrådte møtet noe senere), Mona Gåsland

Per Erik ønsket det nye styret velkommen til første styremøte etter årsmøtet.

Referatsaker











Årsmøtereferat/referat godkjent
Travavls Elitetreåringer 2016/Noe usikkerhet om inntjening som 2 åring skal med?
Konklusjon: Kun 3 års inntjening teller med
Møte med DNT og Samarbeidende organisasjoner 13.4.2016/ Travavl sitt innspill om å «ta
det med ro» med toåringene ble positivt mottatt.
Også forslag om seminkurs var man positive til (Det bør være DNT som tar initiativ). Da det
ble tatt opp at hoppene tjente for lite, foreslo Per Erik en egen hoppeserie for Travavl.no,
dette ønsket man å gå videre med.
Travavl.no’s hoppeserie/ Hanne blir med på et møte med Hedren for å diskutere saken.
DNTs generalforsamling 2016/ Valgene tas til etterretning. Bra at Per Erik kom inn igjen i
avlskomiteen på benkeforslag.
Premiesjansen/ Spennende å se om det blir nok hester. Kan være at Derby og kan bli med
selv om det ikke blir fullt. Det ble diskutert om flere løp burde være med, F eks
unghestserien.
Salg av Travavl.no’s gensere/ Vi har noen igjen, bra om vi kan få «kledd opp noen til Åby»
Hingsteavtaler 2016/ Vi bør markedsføre hingstene. Hanne lager en liten presentasjon av
hver hingst, og legger ut på facebook og nettside. Ole Morten sjekker rabatt på Umoko.

Sak 1/2016 Konstituering av styret
Leder er valgt på årsmøtet.
Vedtak: Hanne Lynne fortsetter som nestleder og nettansvarlig, Ole Morten Nilsen som kasserer,
Ann Berit Sagedal som sekretær.
Sak 2/2016 Salgsmønstringsløp 2016
Vi bør kanskje satse litt senere på høsten. Biri i forbindelse med Mærtha løpet? Høre om Veikle B vil
være med i et opplegg. Ole Morten kontakter Robøle for å diskutere muligheten.
Sak 3/2016 Økonomi og medlemstall
Ole og Ann Berit gikk igjennom status for begge områder. Det er mange som har betalt etter utsendt
faktura. Vi legger ut en betalingspåminnelse på nett og facebook.

Ann Berit og Ole Morten tar en kontosjekk etter hvert for å finne ut hvem som har betalt, Ann Berit
sender purring.
Sak 4/2016 Standvirksomhet i storløpssesongen.
Vi satser på OGP, Jarlsberg, klasseløpshelgen på Bjerke og ev Biri. Vi opprettholder «tradisjonen»
med quiz på OGP. Mona sjekker en gratis føllavgift til Quiz-premie. Sjekker også hingsterabatter.
Sak 5/2016 Medlemsaktiviteter
Det er etterspørsel etter regionale aktiviteter ift oppdretterinfo. Per Erik hører med DNT om det er
mulig å arrangere noe i forbindelse med Til Start.
Satse på temamøte i forbindelse med klasseløpshelgen. Kanskje høre med f.eks Anders Lindquist,
eller andre «størrelser» som sikkert vil være tilstede under helgen, da det også kjøres
Sak 6/2016 Strategiprosess 2016
Årsmøtet støttet styrets ønske om å gjennomføre en forenklet strategiprosess for travavl.no. Vedlagt
er et opplegg for gjennomføring.
Vedtatt framdrift:
24.4 Gjennomgang av opplegget og oppgaver.
15.5 Styret sender sine svar enkeltvis til leder
29.5 Styret får sakspapirer til et fysisk møte der vi diskuterer alle de flotte innspillene.
11.6 Styret har dette møtet i forbindelse med OGP.
15.6 Medlemmene får mail der de bes uttale seg og prioritere og si hvor de vil bidra, med svarfrist
25.6
Jarlsberg-helga: Styret konkluderer og sluttfører arbeidet.

Eventuelt
Sjekke om vi må sende inn noe til Brønnøysund/ Ansvar Ole Morten

Referent
Ann Berit Sagedal

