Generalforsamling
kaldblodsforeningen Veikle Balder
Ordstyrer: Sverre Stang
Bjerke Travbane 24. Mars 2012
1) Godkjenning av møteinnkalling.
a. Godkjennes enstemmig.
2) Valg av sekretær og 2 personer til å undertegne møteprotokollen.
a. Jørgen Fleischer Eng refererer og Rolf Inge Furuhaug og Bjørn Kåre Herbjørnrød
signerer møteprotokollen. Ingen innvendinger fra generalforsamlingen mot dette.
3) Godkjenning av årsmeldingen. Leder Ole Sylte Heggeseth leser gjennom årsmeldingen i
sin helhet for generalforsamlingen. Generalforsamlingen går så gjennom alle punktene
kronologisk og kommenterer.
Han starter med å takke Bjerke Travbane for at foreningen har blitt invitert til Bjerke for å
holde generalforsamling samt at Bjerke Travbane har vært svært generøse hva gjelder
bevertning til generalforsamlingens deltakere.
a. Medlemsverving.
i. Det kommer forslag om å rykke inn annonse i alle baneprogram. Dett vil
angivelig også være gratis. Styret skal se på dette. Det foreslås også at
man bør gi vervepremie.
b. Hjemmeside.
i. Denne har vært styrt av nestleder Fredrik Eng som informerer om at det
har blitt publisert 54 redaksjonelle saker samt at det har blitt lagt ut ca 40
annonser på hjemmesiden. Aktiviteten har vært stigende med et klimaks i
forbindelse med og etter Veikle Balders landsfinale. Det var da over 1000
treff daglig på denne siden. Eng informerer også om at det har vært 4
betalende annonsører på siden.
ii. Det gis honnør for hjemmesiden og spesielt bemerkes det at utlegging av
bilder og dommerkort fra utstillingen var vellykket og bør videreføres.
c. Generalforsamling
d. Facebook.
i. Eng informeres om at det er 700 medlemmer på facebook og at det bør
være et mål å få disse til å bli betalende medlemmer.

e. Nyhetsbrev.
i. Generalforsamlingen enes om at målsetningen som ligger i årsberetningen
synes fornuftig og bør gjennomføres.
f.

Veikle Balders løp.
i. Ingen kommentarer til dette fra generalforsamlingen.

g. Veikle Balders landsfinale.
i. Ordstyrer innleder med at denne storsatsingen fikk mye og positiv omtale
i pressen.
1. Styret ved Eng utfyller også med at landsfinalen er planlagt
utvidet også med 2 års hopper i 2012. Det er planlagt som en
finale hvor sløyfehingstene samt hopper som er stilt i kvalitet skal
inviteres. Kjøregodtgjørelse satser man på å opprettholde samt
pengepremier. Utstillingen i 2012 er ikke åpen for de som ikke
har stilt på regionale utstillinger.
2. TGN benytter anledningen til å gi en sølvpokal til beste mønstrer
under utstillingen i 2012. Denne overleveres styret.
h. Travpolitikk.
i. En av foreninges medlemmer tar ordet og ønsker at foreningen løfter dette
temaet opp på dagsorden i 2012 og jobber opp mot DNT for at det skal
rekrutteres flere hesteeiere.
ii. Det kommenteres også av en medlem at premiefordelingen går suksessivt
i favør av varmblodshesten og foreningen bør passe på dette. Avelssjef
Anders Jernerot som er tilstede ber foreningen rette dette spørsmålet til
den nye sportssjefen som DNT nylig har ansatt. Eng fra styret bemerker at
foreningen har sett på seg selv som unge og ønsker flere medlemmer og
dokumentert virksomhet før den trer sterkere inn i travpolitikken.
iii. Det nevnes eksplisitt av flere medlemmer at man er fornøyd med at styret
har lagt seg på en riktig linje i travpolitikken. Dette sett ut fra at man er en
ung forening som foreløpig trenger å vise til medlemmer og konkrete
aktiviteter før man får gjennomslagskraft.
i.

Det kommenteres at når det sendes ut møteinnkalling bør årsberetning og
regnskap være vedlagt i tillegg til valgkommiteens innstilling. Styret er enig i det.

j.

Årsberetningen vedtas enstemmig.

4) Godkjenning av årsregnskap.
a. Ola Martin Åsen legger frem årets regnskap. Regnskapet deles også frem skriftlig
til alle fremmøtte. Man endte opp med et underskudd på drøye 9000,- Regnskapet

er satt opp av Snøhetta regnskap avd Otta. Og revidert av foreningens egne
revisorer Nils Dagestad og Olav L. Hauge.
b. Det informeres også om at det for 2012 er gitt driftstilskudd for 2012.
c. Renskapet vedtas enstemmig vedtatt.
5) Valg. Valgkommiteens innstilling legges frem.
a. Valg av 3 styremedlemmer for 2 år. På valg er Ole Sylte Heggeseth, Fredrik Eng
og Tor Finstad.
b. Valg av foreningens leder for 1 år.
i. Hans Emil Hansen velges enstemmig inn i styret og enstemmig som leder
av styret.
ii. Tor finstad velges enstemmig gjenvalgt.
iii. Ole Christian Ødegaard velges enstemmig inn i styret.
c. Målfrid Vatne velges enstemmig som foreningens nestleder.
d. Varamenn velges enstemmig i nevnte rekkefølge.
i. Kjetil Hynne
ii. Vidar arnesen
iii. Merethe Viksås
e. Valgkomite velges.
i. David Becken rykker opp som leder og velges enstemmig
ii. Anne Røise velges enstemmig.
iii. Det foreslås at avtroppende leder Ole Sylte Heggeseth går inn i
valgkomiteen for 3 år i stedet for Tom Krageboen. Det foretas skriftlig
votering som går i favør av Ole Sylte heggeseth med 28 mot 5 stemmer.
iv. Som varamann til valgkommiteen velges Livard Arnstein Eklo
enstemmig.
f.

Valg av 2 revisorer velges enstemmig.
i. Olav L. Hauge
ii. Nils Dagestad
iii. Knut Erik Leknes(vara)

g. Valg av ordstyrer med varamann(2 år av gangen) enstemmig vedtatt.
i. Sverre Stang

ii. Rolf Tore Hansen
h. Fastsettelse av godtgjørelse til styremedlemmer.
i. Grunnet anstrengt økonomi opprettholdes dagens ordning hvor kun
kjøregodtgjørelse og dekning av reiseutgifter gis.
ii. Man beslutter enstemmig at man lager en innstilling om dette til neste års
generalforsamling. Valgkomiteen gis dette ansvaret.
6) Neste års medlemskontingent.
a. 300,- opprettholdes enstemmig etter forslag fra den nye formannen.
7) Innkomne saker fra styre og medlemmer.
a. Ingen innkomne saker fra andre enn styret som presenterer handlingsplanen for
2012. Denne er også gitt skriftlig til alle medlemmer under generalforsamlingen.
Avtroppende formann presenterer denne grundig. Denne voteres det også over.
Enstemmig vedtatt.
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