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Buskerud Travforbund 

 

ENDELIG 

PROTOKOLL FRA STYREMØTE 4 – 2013, DEN 12.9.2013 

 

Tid: 12.9.2013 kl. 17.00-18.00. 

Sted: Drammen Travbane. 

 

Tilstede: Ulf Johansen, Oddmar Nilsen, Knut Weum,  

Ernst-Petter Knutsen, Cecilie Almquist og Nils Kristian Jansen. 

Fra adm: Birthe Austevoll 

 

 

 

SAKSLISTE: 

S 1-4/13 Protokoll styremøte 3/2013 

S 2-4/13 Rett-strekke Lier 

S 3-4/1 3 Lagskonferanse med regionalt samarbeid 

S 4-4/13 Info fra landsrådsmøtet og prosjekt Banedrift 

 

Eventuelle saker 

 

 

 

PROTOKOLL  

 

S 1-4/13 Protokoll styremøte 3/2013 

 

Vedtak: 

Styreprotokoll 3/2013 godkjennes. 

 

 

S 2-4/13 Retts-trekke Egge, Lier 

Lier Travlag har sendt søknad om tilskudd til rettstrekke som ligger på Egge i 

Lier. Kontrakten løper med et år av gangen. 

 

Vedtak: 

Styret anmoder om at søknaden kan sendes DU -utvalget. 

 

 

S 3-4/13 Lagskonferanse med regionalt samarbeid 

I år, som i fjor, skal vi delta på lagskonferanse sammen med Telemark og 

Vestfold Travforbund. Denne gang er Telemark Travforbund vertskap, og 

konferansen skal holdes på Straand Hotell i Vrådal over 2 dager. Dato er satt 

til 12.og 13. oktober. Det har blitt avholdt to møter mellom forbundsledere og 

forbundssekretærer vedrørende agenda, men det kan bli noen justeringer i 

selve programmet da vi har måttet avvente svar fra DNT vedrørende hvem av 

dem som kan stille som representant.  
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Vedtak: 

Invitasjon sendes lagene med en gang de siste detaljer er på plass. 

Buskerud Travforbund gir samme økonomiske støtte til lagene som i fjor. 

 

 

S 4-4/13 Info fra landsrådsmøtet og prosjekt Banedrift 

Forbundsleder informerte fra landsrådsmøtet under klasseløpshelgen på Bjerke 

hvor forbundene ga sin tilslutning til forslaget for prosjekt Banedrift. Det ble 

gitt en kort info om innholdet i rapporten vedrørende prosjektet. 

Det ble diskusjon vedrørende prosessen som har vært i forkant av styrets 

tilslutning i saken og det kan synes som om det foreligger et delt syn i saken. 

 

Vedtak: 

Flertallet støttet leders fremføring i landsrådet. 

 

 

Knut Weum ønsket en protokolltilførsel vedrørende styrets holdning til 

hva de har sagt ja til: 

 

Protokolltilførsel Knut Weum 

På bakgrunn av leders informasjon om hva Buskerud Travforbund har 

fremført i Landsrådets møte 7. september, ønsker jeg å tilføre følgende: 

«Et enstemmig styre i styremøtet av 20. juni, uttrykte sterk reservasjon mot å 

støtte gjennomføringen av DNT Banedrift før man hadde bedre oversikt over 

konsekvensene. Styreleder lovet meg minimum å kreve at dette ble tilført i 

protokoll fra Buskerud Travforbunds vedtak. Når vår representant har støttet 

innføringen av DNT Banedrift og referert ikke vårt vedtak, er det en utvikling 

jeg ikke kan gi min støtte».  

 

 

Frist for merknader til protokollen: Fredag 20.9.2013/Birthe Austevoll 

Innkomne merknader ang. S 3-4/13 er korrigert 23.9.2013/Birthe Austevoll 

 

 

 

 

Ulf Johansen Oddmar Nilsen Knut Weum 

 

 

 

 

 

Ernst-Petter Knutsen Nils Kristian Jansen Cecilie Almquist 


