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Buskerud Travforbund 

 

ENDELIG 

PROTOKOLL FRA STYREMØTE 11 – 2019, DEN 5.12.2019 

 

Tid:  5.12.2019 kl. 16.30-20.00 

Sted:  Administrasjonen, Drammen Travbane 

 

Tilstede: Endre Storhaug, Erling Bottolfs, Harald Martinsen, Mari Ann Skålien, 

Elisabeth Bremeyer Carlsen, Pål Sem og Anita Sønsteby. 

 

Fra adm: Birthe Austevoll. 

 

 

SAKSLISTE:   

S 1-11/19           Protokoll styremøte 10/2019  

S 2-11/19           Informasjon fra aksjonen Hest for folk flest 

S 3-11/19           Informasjon fra landsrådsmøte 19/11 

S 4-11/19           Informasjon siste kjøredager på Drammen Travbane     

S 5-11/19           Status Drammen Travbane 

S 6-11/19           Buskerudtravet – veien videre jmf. møte i BTH 

S 7-11/19           Kongsberg Travbane      

S 8-11/19           Vervekampanje delkonkurranse 2     

S 9-11/10           Fordeling representasjon lagenes generalforsamlinger      

 

 

 

 

 

PROTOKOLL 

S 1-11/19 Protokoll styremøte 10/2019  

 

Vedtak: 

 Styreprotokoll 10/2019 ble godkjent. 

 

 

S 2-11/19 Informasjon fra aksjonen Hest for folk flest 

Komitegruppen var inne på stortinget og holdt appell i forkant av aksjonen, 

med relativt mange politikere tilstede. Trenerforeningen, jockeyklubben, 

Norsk Rikstoto og DNT fikk også lov til å si noen ord der inne. Det var ca 800 

personer møtte opp utenfor Stortinget i øsende regnvær, og det er pr. dags dato 

18 600 som har sett streaming av aksjonen på nettet.  Flere politikere kom ut 

og hørte på appellene utendørs. Selve aksjonen har hatt et spisset budskap 

rundt hesten som positiv bidragsyter i samfunnet, og det har i etterkant 

kommet skryt fra politikerne som bekreftet at arrangementet hadde blitt lagt 

merke til. Aksjonsgruppen er nå inne i en fase der de evaluerer og planlegger 

veien videre, de har mange navn på blokken over personer som skal intervjues, 

og det er generelt mye fokus på hest og helse i samfunnet for tiden.  
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Buskerud Travforbund 

Vedtak: 

Styret er imponert over det aksjonsgruppen med vår egen Elisabeth 

Bremeyer Carlsen i spissen, har fått til med små midler og på kort tid. 

 

 

S 3-11/19 Informasjon fra landsrådsmøte 19/11 

Endre Storhaug informerte fra landsrådsmøte som fant sted 19. nov. En av 

sakene under eventuelt var prosessen rundt driftsselskapet i Bjerke Travbane i 

forbindelse med ekstraordinær generalforsamling i kjølvannet av uenighet 

rundt ansettelse av felles daglig leder for Biri og Bjerke. Endre Storhaug 

gjenga informasjonen landsrådet hadde fått rundt ansettelsesprosessen, noe 

som førte til at forbundslederne konkluderte enstemmig i at prosessen fortsatte.  

Styret i BT ønsket at forbundsleder skal ta med tilbake til landsrådet at man 

må bestrebe og helst unngå situasjoner som retter spørsmål rundt habilitet, slik 

som kunne oppfattes i etterkant av ekstraordinær generalforsamling i Bjerke 

Travbane. Dessuten bør det være mer åpne prosesser rundt ansettelser.  

 

Vedtak: 

Styret tok øvrig informasjonen til orientering. 

 

 

S 4-11/19 Informasjon siste kjøredager på Drammen Travbane  

Styret fikk informasjon om hvilke planer som forelå rundt de aller siste 

totalisatorkjøringene på Drammen Travbane. Til markeringen før lunsjtravet 

den 11. desember stiller hele styret, bortsett fra Anita Sønsteby. 

 

Vedtak: 

Styret tok informasjonen til orientering. 

 

 

S 5-11/19 Status Drammen Travbane 

Erling Bottolfs og Endre Storhaug var i dag på informasjons møte i Oslo ang. 

utvikling av eiendom og ev. sammenslåing av eiendommene i travet. Det var 

Bjerke Trav Eiendom som informerte. Møtet gikk ut på utveksling av ideer 

rundt eiendomsprosesser, og innebar ingen forpliktelser.  

Signaler som er gitt på områdereguleringsplanene for Drammen Travbane er at 

de skal opp til første gangs behandling i kommunen i mars 2020. 

 

Vedtak: 

Styret tok informasjonen til orientering. 

 

 

S 6-11/19 Buskerudtravet – veien videre jmf. møte i BTH 

Det skal være møte med Øvre Eiker Travselskap mandag 16. desember 2019 

kl. 19.00. 

 

Vedtak: 

Styret tok informasjonen til orientering. 
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Buskerud Travforbund 

S 7-11/19 Kongsberg Travbane   

Styret ser positivt på planene som er tilsendt fra Kongsberg Travselskap rundt 

utvidelse av treningsveier og bygging av amatørstall på Kongsberg Travbane. 

 

Vedtak:  

Styret ønsker noe mer utfyllende informasjon om hvor langt man er 

kommet i planene, budsjett, fremdriftsplan og finansieringsbehov. 

    

 

S 8-11/19 Vervekampanje delkonkurranse 2  

Delkonkurranse 2 av vervekampanjen viste at både Simoa Travselskap og 

Drammen og Opland Travselskap hadde vervet 6 nye medlemmer. Det betyr at 

begge lag vinner bord med middag for 4 personer på den aller siste V75 

kjøringen på Drammen Travbane lørdag 21. desember.  

Kampanjen går nå inn i den tredje perioden som varer til 1. mai 2020. 

 

Vedtak: 

Styret i Buskerud Travforbund gratulerer begge lagene med innsatsen og 

gevinsten. 

 

 

 9-11/10 Fordeling representasjon lagenes generalforsamlinger  

    Drammen og Opland Travselskap, 9.jan., Elisabeth B. Carlsen   

Simoa Travselskap, 31.jan., Pål Sem   

Øvre Eiker Travselskap, 31.jan., uavklart  

Krødsherad og Sigdal Travlag 31.jan., Anita Sønsteby  

Kongsberg Travselskap 31.jan., Mari Ann Skålien  

Hallingdal Tråvlag, 28.jan., Endre Storhaug 

Lier Travlag, 30.jan.,  Anita Sønsteby  

Ringerike og Hole Travselskap, 23.jan., Endre Storhaug   

Modum Travselskap, 30.jan.,  Erling Bottolfs     

 

Eventuelt Forslag til valg kandidater DNT 

  Påminnelse sendes til lagene, frist er 1. februar 2020.   

 

 

Neste styremøte blir tirsdag 14. januar 2020. 

 

Frist for merknader til protokollen:20.12.19/Birthe Austevoll 

Innkomne merknader i s. 5-11/19 og s.9-11/19 er korrigert: 27.12.19/Birthe Austevoll 

 

 

Endre Storhaug Erling Bottolfs   Harald Martinsen 

 

 

                        Mari Ann Skålien                                    Elisabeth Bremeyer Carlsen 


