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Buskerud Travforbund 

 

ENDELIG 

PROTOKOLL FRA STYREMØTE 14 – 2017, DEN 31.10.2017 

 

Tid:  31.10.2017 kl. 17.00 – 20.30 

Sted:  Administrasjonen, Drammen Travbane 

 

Tilstede: Endre Storhaug, Harald Martinsen, Audun Tandberg, 

Trond Erik Haug, Mari Ann Skålien, Pål Sem og Jon Lyngås. 

Forbundssekr: Birthe Austevoll. 

 

 

 

SAKSLISTE: 

S 1-14/17              Protokoll styremøte 10/2017 

S 2-14/17              Planlegge informasjonsmøter i lagene 

S 3-14/17       Årets hest synspunkt fra lagene 

S 4-14/17       BVT Høstkonferanse 11. nov 

S 5-14/17       Travskole Drammen Travbane 

S 6-14/17       Regnskap pr. 31.10.2017 

 

Eventuelle saker 

 

 

 

PROTOKOLL 

S 1-14/17 Protokoll styremøte 10/2017 

   

   

  Vedtak: 

Styreprotokoll 10/2017 godkjennes. 

 

 

 

S 2-14/17 Planlegge informasjonsmøter i lagene 

Følgende lag har planlagt møte på Bruneslokalet i Vikersund mandag 13. nov: 

Modum, Prestfoss, Krødsherad, Simoa Ringerike og Hole. Endre Storhaug, 

Trond Erik Haug og Mattis Asplin møter. 

Drammen og Opland, Hurum og Strømm og Øvre Eiker har ikke henvendt seg 

til BT, forbundssekretær sjekker først opp om de ønsker representasjon på 

møte som man vet er planlagt mandag 6. november på Drammen Travbane. 

Kongsberg skal gi tilbakemelding etter 1. nov. Lier og Hallingdal har ikke 

planlagt møte, men Lier har gitt uttrykk for at de ønsker et åpent møte for alle 

på travbanen. 

 

Vedtak: 

Endre Storhaug fra BT, og Mattis Asplin fra BTE møter. Øvrige 

styremedlemmer fra BT og BTE kan i tillegg møte. 
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S 3-14/17 Årets hest synspunkt fra lagene 

Styret ønsket å høre med lagene hva de synes om årets hest kåring og 

arrangementet som ble holdt i Svensefjøset i Lier tidligere i år. Det er kun 

Ringerike og Hole Travselskap som har svart på henvendelsen. Lagene ble også 

gjort oppmerksom på at de måtte regne med å bidra med samme sum også ved 

neste arrangement. Styret ønsket å sette av lørdag 10. februar 2018 til årets hest, 

og ønsket også å sjekke om Travkroa på Drammen Travbane var ledig. 

 

  Vedtak: 

  Årets hest tas opp igjen neste styremøte. 

 

 

 

S 4-14/17 BVT Høstkonferanse 11. nov 

Konferansen skal finne sted på Jarlsberg Travbane. Agendaen er i tråd med 

DNTs innspill til årets høstkonferanser. Knut Weum og Ingolf Herbjørnrød vil 

representere DNT på konferansen. Endre Storhaug, Harald Martinsen,  

Trond Erik Haug, Pål Sem og Audun Tandberg ønsker å delta på konferansen. 

 

  Vedtak: 

  Samtlige styremedlemmer stiller på høstkonferansen. 

 

 

 

S 5-14/17 Travskole Drammen Travbane 

Styret har fått tilsendt fremdriftsplan og budsjett for oppstart og drift av 

travskole. Tilskudd fra BT må aksepteres før disse dokumentene oversendes 

DNT, og midler derfra blir utbetalt. 

BT ønsker så langt det lar seg gjøre å være delaktig i prosjektet, og evnt bidra 

med kompetanse ved kjøp av innkjøp av ponnier og utstyr.  

 

Vedtak: 

BT bevilger ihht. til budsjett kr. 75.000,- i 2017, kr. 175.000,- i 2018, og kr. 

100.000,- i 2019 til oppstart og drift av travskole. 

 

 

 

S 6-14/17 Regnskap pr. 31.10.2017 

  Styret gjennomgikk regnskap pr. 31.10.2017. 

 

  Vedtak: 

  Styret tok regnskap pr. 31.10.2017 til orientering. 

 

 

 

Eventuelt: Henvendelse fra Lier vedr åpent møte 
Lier Travlag har sendt epost til styret i Buskerud Travforbund der de kommer 

med en del konstruktive innspill i forbindelse med eiendomsprosessen. De 
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mener lokale møter ikke er tilstrekkelig, og ønsker et åpent møte slik at alle 

medlemmer får samme tilgang på svar. Styret ser på tirsdag 21. november som 

en mulig dato for et åpent informasjonsmøte på Drammen Travbane. 

   

 

   

Informasjon til samtlige medlemmer 

Be Hans Roar Bakken om bistand til å trekke ut vesentlig og kortfattet 

informasjon som sendes pr. epost til medlemmer som har det, og pr. post til de 

som ikke har registrert epostadresse. Viktig at samtlige medlemmer får samme 

informasjon.  

 

 

 

Sluttrapport fra Buskerudtravets fremtid tas opp igjen neste møte. 

Styret har nettopp fått tilsendt sluttrapporten, og ønsker å ta denne opp igjen 

ved neste styremøte. 

  

 

 

Ekstratilskudd til Mælingen 

Utfra klagene som kom vedrørende årets tildeling av banebidrag, gis derfor et 

ekstratilskudd til Mælingen Travbane til vedlikehold siden banebidraget ikke 

strakk til. BT ønsker at Mælingen Travbane blir opprettholdt i samme stand 

som ved befaring i juni tidligere i år, og bevilger kr. 5.500,- til Ringerike og 

Hole Travselskap til grusing av banen. 

 

 

 

 

Frist for merknader til protokollen: 10.11.2017/Birthe Austevoll 

Ingen innkomne merknader til protokollen: 13.11.2017/Birthe Austevoll 

 

 

 

 

 

Harald Martinsen Endre Storhaug Trond Erik Haug 

 

 

 

 

 

Audun Tandberg Pål Sem 


