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Buskerud Travforbund 

 

ENDELIG 

PROTOKOLL FRA STYREMØTE 10 – 2016, DEN 8.11.2016 

 

Tid: 8.11.2016 kl. 17.00-21.00 

Sted: Administrasjonen, Drammen Travbane 

 

Tilstede: Endre Storhaug, Harald Martinsen, Trond Erik Haug, Audun Tandberg 

og Pål Sem. 

Forfall: Håvar Tandberg. 

Fra adm: Birthe Austevoll. 

  

 

SAKSLISTE: 

S 1-10/16 Protokoll styremøte 9/2016 

S 2-10/16 GF i forbundet, fastsette dato 

S 3-10/16 Igangsetting av valgkomiteen, forbundet 

S 4-10/16 Lokalkjøring og tildeling av Buskerudpokalen 2017 

S 5-10/16 Evaluering av lagskonferanse 

a) Agenda 

b) Deltakelse 

S 6-10/16 Ungdomsserie finale 10. desember, og BT`s montèløp 14. november 

S 7-10/16 Rekrutteringstiltak, status 

S 8-10/16 BT Eiendom, status 

S 9-10/16 Buskerudtravets fremtids gruppe, status 

S 10-10/16 Budsjettforslag 2017 

S 11-10/16 Økonomisk oversikt pr. 31/10-2016 

 

 

Eventuelle saker 

 

 

PROTOKOLL 

S 1-10/16 Protokoll styremøte 9/2016 

   

  Vedtak: 

  Styreprotokoll 9/2016 godkjennes. 

 

 

 

S 2-10/16 GF i forbundet, fastsette dato   

Styret kom frem til torsdag 23. februar 2017, som dato for Buskerud 

Travforbunds generalforsamling. 

 

Vedtak: 

 Generalforsamling avholdes 23/2-17, på Travkroa, Drammen Travbane. 
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S 3-10/16 Igangsetting av valgkomiteen, forbundet  

BT`s valgkomite består av Svein Ødegård, Roger Humlebekk og Evelyn 

Stillerud, vara er Renate Aarlie. 

 

Vedtak: 

Valgkomiteen kan igangsettes umiddelbart. 

 

 

 

S 4-10/16 Lokalkjøring og tildeling av Buskerudpokalen 2017 

Ingen av lagene har søkt om Buskerudpokalen. Styret bestemte at fristen kan 

forlenges med et par dager, ved utsending av påminnelse til lagene i morgen. 

 

Vedtak: 

 Forlenget frist for å søke om Buskerudpokalen er satt til førstkommende 

fredag kl. 12.00. 

 

 

S 5-10/16 Evaluering av lagskonferanse 

a) Agenda 

Årets lags-/høstkonferanse var lagt til Skien helgen 8. og 9. oktober. 

Konferansen var meget vellykket, men Buskeruds delegater mente det var lagt 

opp til litt for mye egentid. Men egentiden ble dog benyttet til meget gode 

innspill og diskusjoner fra deltakerne. Strategiplan Trav 2020 ble gjennomgått, 

og det var bred enighet om at rekrutteringstiltak er det viktigste og det som skal 

ha høyest prioritet i både forbund og lag årene fremover.  

 

Vedtak: 

BT skal satse på rekrutteringstiltak, travlagene må også ansvarlig gjøres til 

å bidra i dette arbeidet. 

 

 

b) Deltakelse 

Fremmøtet fra lagene var noe variert, og siden dette er kostbart både for lag og 

forbund kan det være greit å evaluere om konferansen fortsatt skal finne sted i 

dagens form, eller om man skal endre det til en dags- konferanse. 

 

Vedtak: 

BT ønsker at lagene diskuterer hvordan lags-/høstkonferansene skal 

arrangeres fra neste år.  Svar på dette ønskes på neste lagledermøte. 

  

 

S 6-10/16 Ungdomsserie finale 10. desember, og BT`s montèløp 14. november 

Erfaring fra finalen i ungdomsserien fra i fjor, viser at det ikke er hensiktsmessig 

å invitere deltakerne til eget opplegg etter finaleløpet. De fleste har ikke tid til 

dette under kjøringen. Derfor blir det kun utdeling av gavekort på seremoniplass 
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fra representanter fra forbundet. BT`s montèløp 14. november er et ordinært løp 

hvor det skal deles ut seiersdekken og gavepremier. 

 

  Vedtak: 

Audun Tandberg er ansvarlig representant den 10. desember, mens Harald 

Martinsen er ansvarlig for utdeling av premier på seremoniplass i BT`s 

montèløp mandag 14. november 

 

 

S 7-10/16 Rekrutteringstiltak, status 

BT har i første omgang kjøpt inn 3 hjelmer og 2 sikkerhetsvester som utlån til 

nye barn og unge som har begynt å dukke opp i stallområdet på banen. Audun 

Tandberg bistår disse i det daglige slik at de får lov til å lære om daglig stell og 

trening i de ulike stallene ved banen. Noen dukker opp regelmessig, noen nye 

kommer til, mens noen faller fra. Audun ønsker i tillegg å benytte 

tandemvognene i den videre opplæringen, samt å oppmuntre dem til å bli 

medlem i travlag. BT ønsker også å komme i dialog med administrasjonen 

vedrørende tanker rundt etablering av travskole. 

   

  Vedtak: 

BT inviterer Hans Roar Bakken og Tron Gravdal, fra administrasjonen til 

neste styremøte. 

 

 

S 8-10/16 BT Eiendom, status 

Status vedrørende eiendomssituasjonen på Drammen Travbane er uendret i 

forhold til tidligere gitt informasjon. BT har ikke fått noe info fra Buskerud Trav 

Eiendom AS siden før høstkonferansen. 

 

  Vedtak: 

  BT Eiendom status, settes opp på sakslisten ved neste styremøte. 

 

 

S 9-10/16 Buskerudtravets fremtids gruppe, status 

Gruppen er nedsatt med 7 personer i tillegg til Trond Erik Haug fra styret, og 

Tron Gravdal fra administrasjonen. Gruppen skulle konstituere seg selv, noe 

som ikke ble gjennomført på det første møte den 31. oktober. Deltakerne hadde 

nok noe ulike forventninger, og på dette første møtet prøvde Trond Erik, på 

vegne av styret, å formidle litt om hva som er tankene bak denne gruppen. 

Gruppen skal ikke jobbe med om banen skal forsvinne eller ei, de skal jobbe ut 

fra et scenario der de må finne nye løsninger. Neste møte er 14.11.16.  

 

  Vedtak: 

Forbundssekretær sender ut lagenes høringsuttalelser til gruppen, slik at 

de kan ta disse med i det videre arbeidet.  

 

 

 



 
 

 

Buskerud Travforbund Protokoll styremøte 8.11.2016 Side 4 

 

Buskerud Travforbund 

 

S 10-10/16 Budsjettforslag 2017 

Forbundsleder og forbundssekretær utarbeider forslag til budsjett for 2017 i 

perioden frem til neste styremøte. 

   

Vedtak: 

Budsjettforslag fremlegges på neste styremøte. 

 

 

S 11-10/16 Økonomisk oversikt pr. 31/10-2016 

  Økonomisk oversikt pr. 31. oktober ble forevist. 

 

  Vedtak: 

  Styret tar økonomisk oversikt til orientering. 

 

 

Eventuelt  

Ungdomsgruppe for de mellom 15 og 26 år 

Styret mener det er mest hensiktsmessig å starte opp med ungdomsgruppe for de som er 

mellom 15 og 26 år i 2017, på nyåret. Første samling må være å invitere ungdommene til en 

sosial kveld på Drammen Travbane, hvor vi hører hva de ønsker å få ut av en slik gruppe, og 

hvordan BT kan tilrettelegge dette for dem på best mulig måte. Forbundssekretær tar initiativ 

til innkalling og oppfølging av ungdommene i første omgang. 

 

Inspirasjons- og ledersamling for godkjente ponniinstruktører samme helg som 

høstkonferansen. 

BT styret uttrykte kritikk til DNT for at de arrangerte dette samme helg som høstkonferansen. 

Dato for BVT`s høstkonferanse har vært kjent i DNTs organisasjon i lang tid i forkant. Dette 

bør ikke forekomme samme helg i en stor region, og DNT må være mye flinkere til å samordne 

dette i fremtiden. 

 

 

Frist for merknader til protokollen: 17.11.2016/Birthe Austevoll 

Innkommet merknad til s.8-10/16 er korrigert: 17.11.2016/Birthe Austevoll 

 

 

 

 

 

Endre Storhaug                                  Harald Martinsen      Trond Erik Haug 

 

 

 

 

Audun Tandberg Pål Sem 

 


