
 

Referat fra styremøte i Travavl.no 

 

Mandag 3. mai 2021 kl 1930 - 2100 

Sted: Teams 

 

Saksliste styremøte 1 

 

 

Referatsaker 

Årsmøtet, referat vedlagt 

Løpsserien for treåringer 

Samarbeidspunkter med Agria 

Filmingsinnhegninger på travbanene 

Avlsstall 

Webinarer om oppdrett 

 

Sak1-21 Konstituering 

Leder Per Erik Hagen ble valgt for to år i 2020 

Styret konstituerer seg selv. Følgende verv er besatt: 

Nestleder:   Tom Andersen  

Kasserer:   Ann Berit Sagedal  

Sekretær:   Per Erik Hagen 

Nettredaktør:   Hanne Lynne 

Rabatthingstansvarlig:  Ments-Tore Møller 

Sponsoransvarlig:   Tom Andersen 

Turkomite:   Hanne Lynne. Mona Gåsbakk og Per Erik Hagen 

Auksjonsansvarlig:  Hanne Lynne 



 

Sak2-21 Styrearbeid 

Leder ønsker å bli flinkere til å delegere. Charlotte Svensen spurt om å lage en liten serie med 

presentasjoner av styremedlemmer og vara. Det er en fin måte å vise medlemmer og andre hvem vi 

er. 

Kort presentasjonsrunde fra hver enkelt i møtet! 

Når det gjelder styremøter er det et stort ønske om fysisk møte, etter at vaksinene er på plass. 

Kanskje er vi der til Jarlsberg-helga. 

Onsdager kl 20 er bra møtetider. 

 

Sak3/21 – Medlemskontakt 

Informasjonsflyten til medlemmene kan alltid bli bedre. Foreslår at alle styrereferater også sendes på 

e-post til medlemmene. Hesteeierforbundet gjør det, og det leses. 

Selvfølgelig er SoMe viktig for kontakten. Innspill til nyheter sendes Hanne Lynne. 

Vedtak: Godkjente styrereferater sendes medlemmene på epost og legges på hjemmesden. 

 

Sak4/21 – Bedekningskontrakter 

I dag er det agentene som lager bedekningskontraktene. Det er grunn til å se på om disse er 

ubalanserte i forhold til å ivareta hoppeeiernes interesser.  

Vi oppretter en arbeidsgruppe som først sjekker ut om det er et forbedringspotensiale. Hvis det er 

det så utvides gruppen med et par agenter/hingsteholdere som sammen kan forhandle fram bedre 

kontrakter. 

Deretter iverksettes en plan for å sørge for at den nye kontrakten erstatter dagens ulike kontrakter. 

Vedtak: Ments Tore Møller leder dette arbeidet og i gruppen sitter også Mona Gåsbakk og Tom 

Andersen. Innspill sendes disse.  

 

Sak5/21 – Avlsvurdering 

VB har tatt initiativ til at vi og dem ber DNT om å levere et anbud på å overta sekretærfunksjonen for 

avlsvurdering/kåring fra NHS. 

Dette for å sikre rimeligere priser for vurderingen, og bedre kvalitet på arbeidet. Det er også sånn at 

dagens dommerkort ikke er lett tilgjengelige for hoppeeierne. Dermed forsvinner hele vitsen med 

avlsvurdering. 

Vedtak: Travavl.no kontakter Veikle Balder for en felles henvendelse til DNT for å drøfte 

mulighetene for å overta sekretærfunksjonen for kåring/avlsvurdering av hingster.  

 

Sak 6/21 – Salg av løpsrettigheter på hopper 



Ments Tore Møller har tatt initiativet til å lage en kontrakt som kan brukes blant annet ved auksjoner. 

Veikle Balder er inne i arbeidet, og det jobbes med pkt 9 i kontrakten. 

Vedtak: Siste del av pkt 9 i avtalen strykes. 

 

Sak 7/21 - Medlemstur 

Er oktober og Italia fortsatt i nærheten av realistisk? 

Vedtak: Framtiden er uviss, men vi planlegger uten gitt tidshorisont. 

 

Neste styremøte onsdag 2. juni kl 2000. 

 

Per Erik 

 

 

 

 


