
Referat styremøte i Travavl.no 

Tid:  Onsdag 21. mars 2018 kl. 20.00 

Telefonmøte; deltagere Per- Erik, Tom, Anne Berit, Hanne, Mona og undertegnende. 

Saker: 

Referat fra årsmøte på Gardermoen. 

Det var 17 personer tilstede hvorav 14 var medlemmer. 

Saker tatt opp under eventuelt blir referert i årsberetning og valg. 

Ellers ingen innsigelser til referat. 

 

Sak -1- 2018 Konstituering 

Nestleder: Hanne E Lynne  

Kasserer: Anne Berit Sagedal  

Sekretær: Nadja Jensen 

Nettansvarlig/Medlemsbrevredaktør: Hanne E Lynne  

Hingsterabattsjef: Edina Ydersbond 

Gensersjef: Mona Gåsbakk 

Travavl.nos løpsleder: Tom Andersen 

 

Sak 2- 2018 Økonomi 

Alle faktura på kontingent er sendt ut.  

Vi har for tiden kr. 185 000,- på konto. Tilskudd for 2018 fra DNT på kr. 45 000,- er mottatt.  

Vi er skyldig noe reiseutgifter. 

 

Sak 3- 2018 Medlemstall/medlemsbrev 

Foreningen har pr. i dag 159 medlemmer.  

Vi har ambisjoner om å sende ut 3 medlemsbrev pr. år, henholdsvis påske, august og 

desember. Hanne ønsker innspill til både hjemmeside og brev, gjerne avl-stoff og 

veterinærartikler. Utover våren er føllbilder veldig aktuelt.                                                     

Veldig bra tilbakemeldinger på forrige medlemsbrev!  

Medlemmer som ikke betaler blir slettet etter 1.juli samme år. 



 

Sak 4 – 2018 Oppdretterpremie 

Det er ikke vedtatt endringer på oppdrettersatser fra 2019. Samtidig er det et press som 

følge av at det gis lave prosenter til utenlandstarter i Norden, og ikke noe for UET unntatt 

Gr1. I tillegg mener Veikle Balder at varmblods får 17 prosent i snitt og kalde 13 prosent.  

Vi må imøtegå Veikle Balders argumenter, dersom de får de gjennomslag betyr det mindre 

penger i varmblodspotten. Hanne er i gang og regner på viktige tall. 

Første prioritet må være å samarbeide med VB om en økning av oppdretterpremiene fra 

DNT sin side. 

 

Sak 5 – 2018 Hoppedivisjonen – Travavl.nos løp  

Det er etter lørdag kjørt 6 av 8 kval i denne omgangen. Utdeler er den i styret som bor 

nærmest arrangerende bane. 

Det er kjøpt inn dekken for alle omganger dette året. 

Dersom oppdretter ikke møter sendes gave i posten. 

Påtrykk på banene for å få inn i programmet at det er premie til oppdretter. Dette skjer ikke 

alltid allikevel. 

 

Sak 6- 2018 Seminar OGP-helgen 

Vi har vært så heldige å få dr. Paul Spears jr til å komme til Norge og holde et avlsforedrag i 

forbindelse med OGP-helgen på Bjerke. Dette legges til lørdag formiddag før løpene. Lokaler 

må ordnes på Bjerke. Styret sørger for losji og et trivelig opphold, og et honorar på kr. 5000,-  

Foredraget er en gylden mulighet til å markedsføre foreningen! 

 

Sak 7 – 2018 Tur til Åby Stora pris 

Hanne er tursjef og har innhentet priser; Bussen til 49 pers. koster ca kr. 20 000,-. 

 Hotell spenner fra kr. 750 til 1600.  

Turen starter fredag morgen og returnerer lørdag etter løpene.  

Per Erik snakker med W.Larsen (Åby) og Broline for besøk der.   

Starter markedsføring med bindende påmelding etter påske grunnet hotellrom.  

 

 



Sak 8 – 2018 Genserprosjektet 

Syns at gensere blir dyre, vil ligge rundt kr. 600 utsendt til kjøper. 

Kan vi undersøke T-skjorter i samme design/ tekst? Ser for oss langt flere kjøpere. 

Mona undersøker dette og priser på gensere hos andre leverandører. 

 

Sak 9 – 2018 Rabatthingster 2018  

Hjemmesiden er oppdatert. Bestiller en annonse hos TGN vårnummer for markedsføring av 

hingster og foreningens hjemmeside. 

Gjøre hingsteholdere oppmerksom på å sjekke medlemslisten før de gir rabatt. 

 

Sak 10 – Styremøter 

Bestemmer et telefonmøte før GF i DNT tirsdag 17.april. 

Kan være en mulighet 12.mai i forbindelse med divisjonsfinaler. 

OGP – helgen, Hanne inviterer til møte fredag 8.juni.  

 

Sparbu 22.mars 2018 

Nadja 


