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Buskerud Travforbund 

ENDELIG 

PROTOKOLL FRA STYREMØTE 15 – 2017, DEN 13.11.2017 

 

Tid:  13.11.2017 kl. 16.00 – 18.30 

Sted:  Nedmarken, Modum 

 

Tilstede: Endre Storhaug, Harald Martinsen, Audun Tandberg, 

Trond Erik Haug, Mari Ann Skålien og Pål Sem. 

Forbundssekr: Birthe Austevoll. 

 

 

 

SAKSLISTE: 

S 1-15/17              Protokoll styremøte 14/2017 

S 2-15/17              Forberede åpent informasjonsmøte 21.11.2017 

S 3-15/17       Sluttrapport fra nedsatt gruppe for Buskerudtravets fremtid 

 

Eventuelle saker 

 

 

 

PROTOKOLL 

S 1-15/17 Protokoll styremøte 14/2017 

   

  Vedtak: 

Styreprotokoll 14/2017 godkjennes. 

 

 

 

S 2-15/17 Forberede åpent informasjonsmøte 21.11.2017 

Dette møtet vil være åpent for alle. Det er viktig at sentrale personer i forhold 

til eiendomssituasjonen på Drammen Travbane, samt øvre organisasjoner 

innenfor travet er tilstede på møtet, slik at de fremmøtte kan stille spørsmål og 

få relevante svar. Personer fra DNT, NR, BTE, BT, DTD AS og Drammen 

kommune inviteres til møtet. Ordstyrer bør være en nøytral person.  

 

Vedtak: 

Styret ønsker at informasjon om møtedato som er sendt ut via sms, 

etterfølges av utsendelse med agenda så snart den er klar. 

 

  

 

S 3-15/17 Sluttrapport fra gruppen for Buskerudtravets fremtid 

Styret har mottatt rapporten fra gruppen for Buskerudtravets fremtid vedrørende 

alternative treningsanlegg for Drammen Travbane. Styret ønsker å rette en stor 

takk til gruppen for arbeidet som er lagt ned. 

Rapporten sendes alle travlag og publiseres på hjemmesiden til BT. 
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  Vedtak: 

Styret tar rapporten til orientering og oversender den samtidig til 

Buskerud Trav Eiendom AS for videre behandling. Styret ber BTE AS 

om et møte etter ekstraordinær generalforsamling angående videre 

planlegging av treningsanlegg i Buskerud. 

 

 

 

S 4-15/17 Årets hest 2018 

Styret har ikke mottatt svar fra flere enn ett travlag vedrørende synspunkt på 

årets hest 2017. Styret føler likevel at interessen for å delta på arrangementet 

var større når arrangementet var på travbanen, og har reservert travkroa på en 

aktuell dato. Videre planlegging av årets hest arrangement blir etter 

ekstraordinær generalforsamling. 

 

  Vedtak: 

Styret har reservert Travkroa på Drammen Travbane for årets hest 

utdeling med sosialt opplegg som tidligere lørdag 10. februar 2018. 

 

 

 

Frist for merknader til protokollen: 22.11.2017/Birthe Austevoll 

Innkomne merknader til s.3-15/17 er korrigert: 23.11.2017/Birthe Austevoll 

 

 

 

 

 

 

 

Harald Martinsen Endre Storhaug Trond Erik Haug 

 

 

 

 

 

Audun Tandberg Pål Sem 


