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Buskerud Travforbund 

ENDELIG 

PROTOKOLL FRA STYREMØTE 18 – 2017/18, DEN 16.1.2018 

 

 

Tid:    16.1.2018 kl. 16.00 – 20.30 

Sted:    Drammen Travbane, administrasjonen 

 

Tilstede:            Endre Storhaug, Harald Martinsen, Audun Tandberg, 

  Trond Erik Haug, Mari Ann Skålien og Pål Sem. 

Forbundssekr:   Birthe Austevoll. 

 

 

 

 

SAKSLISTE: 

S 1-18/17-18 Protokoll styremøte 17/2017  

S 2-18/17-18 Buskerudtravet – veien videre 

S 3-18/17-18 Felles skriv for representasjon på lagenes generalforsamlinger 

 

Eventuelle saker 

 

 

 

PROTOKOLL 

S 1-18/17-18 Protokoll styremøte 17/2017 

   

  Vedtak: 

Styreprotokoll 17/2017 godkjennes. 

 

 

S 2-18/17-18 Buskerudtravet – veien videre 

Styret har ved hjelp av Hans Roar Bakken igangsatt utarbeidelse av en 

strategiplan som kan presenteres på Buskerud Travforbunds 

generalforsamling. Styret har deltatt på egne arbeidsmøter rundt denne planen. 

 

Vedtak: 

Strategiplanen må være klar til utsendelse sammen med øvrige 

sakspapirer til generalforsamlingen. 

 

 

S 3-18/17-18 Felles skriv for representasjon på lagenes generalforsamlinger 

Styret ønsker også i år å ha et felles skriv til de som skal representere på lagenes 

generalforsamlinger. Det er viktig at alle lag får samme informasjon.  

 

Vedtak: 

Forbundssekretær utarbeider en stikkordsliste og sender ut før neste 

styremøte. 
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S 4-18/17-18 Hallingdal Tråvlag treningsløype/rettstrekke 

Hallingdal Tråvlag har fylt ut registreringsskjema for nye treningsanlegg til 

rettstrekke på skogsbilveien Lauverud-Vestrheim på Geilo. Leiekontrakt frem 

til 2028 følger vedlagt. I den forbindelse er det også søkt om DU-tilskudd på 

kr. 10.000,- for å legge nytt toppdekke på rettstrekket. 

 

Vedtak: 

Styret ser positivt på søknaden og gir sine anbefalinger. 

 

 

 

S 5-18/17-18 Årets Hest 

 

Nominering og kåring 

Sportssjef Ove Bjerkeset har i samarbeid med nestleder Harald Martinsen og 

forbundssekretær Birthe Austevoll, utarbeidet lister over hvilke to- og firbente 

som oppfyller nominasjonskravene i Buskerud. Deretter er det styret som kårer 

utfra flertallsprinsippet. Dette ble gjennomført på styremøtet.  

 

Arrangement 

Prisene deles ut på årets hest arrangement lørdag 10.februar. 

Lier Travlag var medarrangør i 2017. Det var (som nevnt i styremøte 

31.oktober) ikke kommet noen positive tilbakemeldinger fra lagene på tilsendt 

mail vedr spørsmål om Årets hest arrangement i år, og styret/sekretær står da 

ansvarlig for gjennomføring av dette. 

Forbundssekretær lager invitasjon til arrangementet. Invitasjon sendes på mail 

og tekstmelding til alle medlemmer, samt spres på sosiale medier. 

Videre plan vedr gjennomføring på arrangementsdagen tas opp neste møte. 

 

Vedtak: 

Styret kåret årets yngre varmblods- og kaldblodshest, årets eldre 

varmblods- og kaldblodshest, årets Buskerudhest, årets trener, kusk, 

oppdretter og amatør. 

 

 

 

Frist for merknader til protokollen: 12.02.2018/Birthe Austevoll 

Merknader til s. 5 18 17/18 er korrigert: 13.02.2018/Birthe Austevoll 

 

 

 

Harald Martinsen Endre Storhaug Trond Erik Haug 

 

 

 

Audun Tandberg Pål Sem 


