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Buskerud Travforbund 

 

ENDELIG 

PROTOKOLL FRA STYREMØTE 2 – 2013, DEN 23.5.2013 

 

Tid: 23.5.2013 kl. 17.00-18.30. 

Sted: Drammen Travbane. 

 

Tilstede: Ulf Johansen, Oddmar Nilsen, Cecilie Almquist, Knut Weum,  

og Nils Kristian Jansen. 

Forfall: Ernst- Petter Knutsen. 

Fra adm: Birthe Austevoll. 

 

 

SAKSLISTE: 

S 1-2/13 Protokoll styremøte 1/2013 

S 2-2/13 Info fra leder 

S 3-2/13 Fordeling av tilskudd til lokalkjøringer 

S 4-2/1 3 Prosjektrapport Banedrift 

 

 

Eventuelle saker 

 

 

 

PROTOKOLL  

 

S 1-2/13 Protokoll styremøte 1/2013 

 

Vedtak: 

Styreprotokoll 1/2013 godkjennes. 

 

 

S 2-2/13 Info fra leder 

Ulf Johansen informerte kort om landsrådsmøtet som fant sted på Bjerke 

Travbane under OGP helgen, hvor samtlige av landets forbundsledere deltok. 

 

 

 

S 3-2/13 Fordeling av tilskudd til lokalkjøringer 

Buskerud Travforbund har mottatt totalt kr. 38.880,- i løpstilskudd for 2013. 

Dette er en stor nedgang i forhold til tidligere års løpstilskudd, som har vært 

beregnet i størrelsesorden kr. 15.000.- for å arrangere på egen lokalbane, og kr. 

7.500,- for å arrangere på en totalisatorbane. Nå har BT fått en sum til 

fordeling uavhengig av hvor mange lokalkjøringer som blir gjennomført dette 

året. Dette grunnet innskjerping fra DNT på dette området. Beløpet har blitt 

beregnet utfra de 3 siste årene, og for vår del har vi kommet spesielt dårlig ut 

grunnet flere avlyste lokalkjøringer de siste år.  
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  Vedtak: 

Løpstilskuddet blir utbetalt med kr. 6.480,- for lokalkjøring på totobane, 

og kr. 12.960,- for kjøring på lokalbane. 

 

 

 

S 4-2/13 Prosjektrapport Banedrift 

Rapporten var i forkant sendt ut til styret sammen med sakspapirer. Styret 

diskuterte den videre prosess. Etter styremøtet var det ledermøte hvor det var 

innkalt 2 representanter fra hvert lag. Gjennomgang av rapporten på ledermøtet 

ble fremlagt av Kim Are Sveen, som er prosjektleder i banedrift. Deretter var 

det satt av tid for spørsmål. 

 

Vedtak: 

Styret er opptatt av at medlemmene i Buskerud Travforbund får komme 

med innspill til rapporten, og sender den ut til høring hos travlagene med 

svarfrist 10. juni.2013.  Etter høringsfristen starter forberedelsene for 

endelig styrebehandling. 

 

 

 

  Eventuelle saker 

Forslaget fra Lier Travlag om å koble medlemsregisteret og sportssystemet 

fikk gjennomslag på DNTs høstkonferanse i 2012. Arbeidet skulle ferdigstilles 

på vårparten i 2013. Dette er fremdeles ikke ferdig og BT følger dette opp 

videre. Knut Weum har oppfølgingsansvaret.  

 

 

Frist for merknader til protokollen: Tirsdag 3.6.2013/Birthe Austevoll 

Det er innkommet merknader, som er tilføyd i protokollen under eventuelt: 18.6.2013/Birthe 

Austevoll 

 

 

 

Ulf Johansen Oddmar Nilsen Knut Weum 

 

 

 

 

 

Cecilie Almquist Nils Kristian Jansen  


