
 
 

 

Buskerud Travforbund Protokoll styremøte 9.4.2019 Side 1 

 

Buskerud Travforbund 

 

ENDELIG 

PROTOKOLL FRA STYREMØTE 2 – 2019, DEN 9.4.2019 

 

Tid: 9.4.2019 kl. 16.30-20.30 

Sted: Administrasjonen, Drammen Travbane 

 

Tilstede: Endre Storhaug, Harald Martinsen, Erling Bottolfs og Elisabeth Bremeyer 

Carlsen. 

Forfall: Pål Sem og Mari Ann Skålien. 

Fra adm: Birthe Austevoll. 

  

SAKSLISTE:   

S 1-2/19 Protokoll 1/2019 

S 2-2/19 Strategiplanen 

S 3-2/19 Årets hest statuetter  

 

 

Eventuelle saker 

 

 

 

 

PROTOKOLL 

S 1-2/19 Protokoll 1/2019 

   

  Vedtak: 

  Styreprotokoll 1/2019 tas opp igjen på neste styremøte. 

 

 

 

S 2-2/19 Strategiplanen 

Styret ønsker å ta ut enkelte punkter fra strategiplanen som skal belyses og 

arbeides mer med på tvers av lag og forbund i tiden fremover. Dette gjelder 

følgende emner: Travsportens omdømme – kultur – rekruttering – samarbeid, 

med underpunktene 3.6 Hvor står vi i dag, 4.6 Hva vil vi - hva ønsker vi å 

oppnå og 5.6 Strategier for hva som skal til for å nå de oppsatte målene.  

Det legges opp til et lagledermøte i mai, hvor lagene blir delaktige i forming 

av aktiviteter som danner grunnlag for videre fremdrift. Øvrige temaer kan 

også være; hvordan hente opp igjen dugnadsinnsatsen, andelslaghest, 

vervekampanje med premie som f.eks. tur for 2 til kriteriehelgen og Norsk 

Rikstotos spill – På Lag. 

 

Vedtak: 

Arbeidsmøte for strategiplanen settes til lagledermøte den 21. mai. 
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Buskerud Travforbund 

S 3-1/19 Årets hest statutter 

Følgende statutter gjelder for nominasjon til «Årets Hest»: 

Hest som skal være med i kåringen må være eid minst 50 prosent av 

medlem/medlemmer med gyldig medlemskap i travlag tilknyttet Buskerud 

Travforbund. Videre må hesten være i Buskerudeie ved utgangen av det året 

kåringen gjelder for. 

 

Statuttene ønskes endret til: 

Registrert ansvarlig eier med gyldig medlemskap i travlag tilknyttet Buskerud 

Travforbund, danner grunnlaget for eierskapet. Videre må hesten være i 

Buskerudeie ved utgangen av det året kåringen gjelder for. 

 

Vedtak: 

Styret ønsket enstemmig å endre statuttene for årets hest. 

 

 

 

Eventuelt Banebidrag fripostbeløp kr. 10. 000,- 

Styret har et fripostbeløp for banebidrag på kr. 10.000, - som kan tildeles ett 

eller flere lag. Denne saken tas opp på neste styremøte. 

   

 

  Saksliste til lagledermøte torsdag 25.april 

  Gjennomgang saksdokumenter til DNTs generalforsamling 

   

   

  

Frist for merknader til protokollen:29.4.2019/Birthe Austevoll 

Innkommet merknad til s. 3-1/19 er korrigert:30.4.2019/Birthe Austevoll 

 

 

 

 

 

Endre Storhaug         Harald Martinsen 

 

 

 

 

Elisabeth Bremeyer Carlsen                                      Erling Bottolfs 

 


