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Buskerud Travforbund 

 

ENDELIG 

PROTOKOLL FRA STYREMØTE 3 – 2011, DEN 19.5.2011 

 

Tid: 19.5.2011 kl. 18.00-22.00. 

Sted: Drammen Travbane. 

 

Tilstede: Ulf Johansen, Trygve Bjørge, Anita Sønsteby, Ernst-Petter Knutsen,  

Nils Kristian Jansen og Siri Myhre Haug. 

Fra adm: Birthe Austevoll og Harald Martinsen. 

Forfall: Karoline Krogh-Hanssen og Endre Storhaug. 

 

 

SAKSLISTE: 

S 1-3/11 Protokoll styremøte 2/2011 

S 2-3/11 Lagsutviklingsprosjekt 

S 3-3/11 Lagskonferanse september 2011 

S 4-3/11 Mønstringsløp 

 

 

PROTOKOLL 

S 1-3/11 Protokoll styremøte 2/2011 

 

Vedtak: 

Styreprotokoll 2/2011 godkjennes. 

 

 

S 2-3/11 Lagsutviklingsprosjekt 

Samtlige 11 lag er besøkt, og referat fra besøkene ble grundig gjennomgått og 

diskutert. Alle møtedeltagerne var enige om at det er veldig mye bra og 

positivt ute i lagene. Og at det er viktig å utvikle godt samarbeid, slik at vi får 

benyttet hverandres kompetanse og kapasitet. Dette er helt klart et spennende 

prosjekt som må få mye oppmerksomhet og ressurser i fremtiden.  

 

Vedtak: 

Det jobbes, internt i styret, videre med innkommet og videreutviklet 

materiale. I neste møte skal spørsmål fra lagene besvares, samt at det må 

lages en konkret handlingsplan for prosjektet. Nils Kristian og Birthe 

utvikler en matrise som skal danne grunnlaget for videre prosess.   

 

 

S 3-3/11 Lagskonferanse september 2011 

Trygve har vært i kontakt med Oslo og Akershus Travforbund, og de stiller seg 

positive til samarbeid om lagskonferanse høsten 2011. Oppland og Hedmark 

Travforbund tilbys å være med i arrangementssamarbeidet.  

De ansvarlige har foreløpig få emner og temaer - ideer mottas med takk. 
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Vedtak: 

Dato for konferansen er satt til 24.-25. september, med et lite forbehold 

grunnet samarbeid med flere forbund. Trygve og Endre har ansvar for 

videre forberedelser.  

 

 

S 4-3/11 Mønstringsløp 

Det ble foreslått i styremøte 2/11 at mønstringsløpsordningen burde drøftes og 

belyses. Ulf informerte, fra landsrådsmøte 14.5, om at dette emnet kommer ut 

til høring høsten 2011. Han foreslo at BT avventer til dette med å komme med 

sine innspill om mønstringsløp.  

 

Vedtak: 

Buskerud Travforbund avventer med uttalelse frem til høringsprosessen, 

men påpeker viktigheten av grundig analyse og forarbeide. Nils Kristian 

og Trygve forbereder dette. 

 

 

 

 

Frist for merknader til protokollen: Onsdag 25.5.2011/Harald Martinsen 

Det er ikke innkommet merknader til protokollen. 26.5.2011/Harald M. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ulf Johansen Trygve Bjørge Anita Sønsteby 

 

 

 

Ernst-Petter Knutsen Nils Kristian Jansen 


