Hadeland Travselskap
Generalforsamling
Generalforsamling i Hadeland Travselskap for 2019 ble avholdt på Hadeland Gjestegård på Jaren torsdag
30. januar 2020.
Styrets leder Tron Henrik Alm åpnet generalforsamlingen.
Styret ved Tron Henrik Alm informerte om at Anders Andersen i styremøte 27. januar 2020 ble utnevnt til
æresmedlem i Hadeland Travselskap. Anders mottar denne æresbevisningen for hans innsats gjennom flere
tiår for hestesporten på Hadeland. Anders har vært en svært viktig bidragsyter både gjennom styreverv i
Hadeland Travselskap, gjennom dugnadsinnsats, senest som en pådriver og deltaker for å få gjennomført
oppgradering av banen, og som ivrig amatørtrener og hesteeier. Som synlig bevis på utmerkelsen mottok
Anders diplom og ærespin, en hestestatue og blomster.
Av lagets 135 medlemmer var 35 stemmeberettigede medlemmer tilstede.
Saksliste:
Sak 1

Godkjenning av innkalling og saksliste
Innkalling og saksliste ble enstemmig godkjent.

Sak 2

Valg av møteleder, referent og representanter til å undertegne protokollen
Tron Henrik Alm ble valgt til møteleder.
Morten Berg ble valgt til referent.
Alle tilstedeværende ble valgt til å undertegne protokollen.

Sak 3

Styrets årsberetning for 2019
Tron Henrik Alm gikk igjennom og kommenterte årsberetningen.
I årsberetningen er det kommentert at Stas Eldi eid og kusket av Per M Hvattum, vant både Norsk
Travkriterium for hopper og Norsk Oaks for hopper i 2019. Dette er usedvanlig gode prestasjoner
og ikke mange forunt å oppleve. Per mottok rosende ord og blomster fra styret som en
anerkjennelse for disse prestasjonene og hans årelange innsats for hestesporten på Hadeland.
Årsberetningen ble enstemmig godkjent.

Sak 4

Revidert regnskap for 2019
Morten Berg gikk igjennom og kommenterte regnskapet for 2019.
Oppgraderingen av banen ble spesielt kommentert. Samlede kostnader til baneprosjektet utgjorde
kr 1 216 081. Prosjektet er finansiert med gaver og tilskudd med kr 650 000 og egenfinansiering
med kr 566 081. Som følge av baneprosjektet viste regnskapet et underskudd på kr 528 873. Laget
har likevel en grei egenkapital ved utgangen av 2019.
Regnskapet ble enstemmig godkjent.

Sak 5

Fastsettelse av kontingent for 2021
Det ble ikke foreslått endring av kontingenten.
Kontingenten for 2021 ble fastsatt til kr 200 eller til minstesatsen som fastsettes av Det Norske
Travselskap, dersom denne er høyere enn kr 200.
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Sak 6

Innkomne saker
Det var ingen innkomne saker.

Sak 7

Valg

a)

Side 2

Styremedlemmer for 2 år
Jens Alm, Thomas Kristiansen og Morten Berg ble valgt for 2 år.
Maren Koller ble valgt for 1 år.
Sven-Erik Rasmussen var ikke på valg.

b) To varamedlemmer for 1 år
Thomas Persson og Dag Erik Raastad ble valgt for et år.
c)

Styrets leder for 1 år
Jens Alm ble valgt som leder for et år.
Styrets nestleder konstitueres av styret

d) Banekomite og arrangementskomite for 1 år
Banekomite: Hovel Helmen, Morten Antonsen, Per Hvattum og Sigurd Helmen ble gjenvalgt.
Arrangementskomite: Gjenvalg Anders Røken og Siv A Skjølås. Nyvalg Marie Brevik.
e) To revisorer og en vara for 1 år
Alf G. Aschim og Erling Knutsen ble valgt som revisorer for 1 år.
Ola Skiaker ble valgt som vara for et år.
f)

Representant og varamedlem til DNT's Generalforsamling
Styret ble gitt fullmakt til å utpeke representant og varamedlem.

g)

Representanter til Generalforsamling i Innlandet Travforbund
Styret ble gitt fullmakt til å utpeke representanter.

h) Ett medlem til valgkomiteen for 3 år
Brede Grinder ble valgt til valgkomiteen for 3 år.
Jakob Sæthre og Tore Borgli var ikke på valg.
Sak 8

Eventuelt
Styret åpnet opp for en diskusjon om Hadeland Travselskap skal gi økonomisk støtte til
Mønstringsløp. Utspillet ble godt mottatt og ga styret grunnlag for å gjøre en nærmere vurdering
av saken.
Thomas Kristiansen og Morten Antonsen la fram ideer om videre utvikling av anlegget og
rekruttering til hestesporten.

Tron Henrik Alm og Oskar Slåttland gikk ut av styret og Jan Ove Mælum gikk ut av valgkomiteen. Alle ble
overrakt blomster som takk for innsatsen.
Generalforsamlingen ble hevet og protokollen ble signert.
Jaren, 30. januar 2020
Sign i manuell protokoll
Alle tilstedeværende medlemmer

