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Buskerud Travforbund 

 

ENDELIG 

PROTOKOLL FRA STYREMØTE 2 – 2017, DEN 19.4.2017 

 

Tid:  19.4.2017 kl. 17.00-20.00. 

Sted:  Administrasjonen, Drammen Travbane 

 

Tilstede: Endre Storhaug, Harald Martinsen, Audun Tandberg, 

Pål Sem, Mari Ann Skålien og Jon Lyngås. 

Forfall: Trond Erik Haug. 

Fra adm: Birthe Austevoll. 

  

 

SAKSLISTE: 

S 1-2/17              Protokoll styremøte 1/2017 

S 2-2/17              Forberedelser til ledermøte den 24. april 

S 3-2/17              Forberedelser til DNTs generalforsamling 29. april 

S 4-2/17              Søknad om midler til gruppen «Buskerudtravets fremtid» 

 

 

Eventuelle saker 

 

 

 

PROTOKOLL 

S 1-2/17 Protokoll styremøte 1/2017 

   

  Vedtak: 

  Styreprotokoll 1/2017 godkjennes. 

 

 

 

 

S 2-2/17 Forberedelser til ledermøte den 24. april 
Styret diskuterte hvilke saker som skulle settes opp på sakslisten. Temaet på 

dette ledermøtet blir hovedsakelig forberedelse og gjennomgang av 

saksdokumenter til generalforsamlingen.  

 

Vedtak: 

Saksliste til ledermøte kan sendes ut umiddelbart. 

 

 

S 3-2/17 Forberedelser til DNTs generalforsamling 29. april 

Styret ønsket å utsette denne saken til styremøtet i forkant av ledermøte 

mandag 24. april. 

 

Vedtak: 

Settes opp på neste styremøte. 
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S 4-2/17 Søknad om midler til gruppen «Buskerudtravets fremtid» 

Styret stiller seg positive til søknaden fra gruppen om midler til å reise på 

befaring til Väggeryd i Sverige, men ber først om å få et prisanslag på dette 

innen neste styremøte. Forbundssekretær kontakter gruppen og ber dem gi 

tilbakemelding på dette. 

 

Vedtak: 

Saken taes opp igjen ved neste styremøte.  

 

 

 

 

Eventuelt: Ekstraordinær generalforsamling i Øvre Eiker Travselskap. 

Styret er orientert om at Øvre Eiker Travselskap skal avholde ekstraordinær 

generalforsamling onsdag 2. mai. BT stiller fortrinnsvis med ett til to 

styremedlemmer på dette, men dette blir endelig bestemt ved neste styremøte. 

 

  Rekrutteringstiltak på Drammen Travbane 

BT har engasjert seg via Audun Tandberg i å aktivisere ungdommer som 

dukker opp med jevne mellomrom på Drammen Travbane. Etter en 

gjennomgang med DNT vedrørende ansvarsforhold i en eventuell 

forsikringssak hvis det skulle skje en ulykke, har styret kommet frem til at det 

er for risikabelt å engasjere seg i dette arbeidet videre. I og med at hestene står 

oppstallet hos trenere som er selvstendige næringsdrivende, må 

ansvarsforholdet legges på dem i stedet. Styret besluttet derved ikke lenger å 

engasjere seg i dette før eventuelle forsikringer er på plass. 

   

2- årsløp på lokalkjøringer med idealtid 

Erfaringsmessig har det vist seg at det har blitt for mye kapp kjøring også i 2-

årsløp på lokalkjøringer. Styret ønsker å snu dette ved å oppmuntre til å gi en 

påskjønnelse til den som treffer idealtiden best i stedet. 

 

 

 

   

Frist for merknader til protokollen: 24.4.2017 /Birthe Austevoll 

Merknader til sak. 4-2/17, og evnt. er korrigert 24.4.2017/Birthe Austevoll 

 

 

 

 

 

Harald Martinsen Endre Storhaug Mari Ann Skålien 

 

 

 

Audun Tandberg Pål Sem 
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