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Buskerud Travforbund 

 

ENDELIG 

PROTOKOLL FRA STYREMØTE 4 – 2017, DEN 8.5.2017 

 

Tid:  8.5.2017 kl. 17.00 – 20.00. 

Sted:  Administrasjonen, Drammen Travbane 

 

Tilstede: Endre Storhaug, Harald Martinsen, Audun Tandberg, 

Pål Sem, Trond Erik Haug. 

Forfall: Mari Ann Skålien og Jon Lyngås. 

Fra adm: Birthe Austevoll. 

  

 

SAKSLISTE: 

S 1-4/17              Protokoll styremøte 3/2017 

S 2-4/17              Evaluering DNTs generalforsamling 29. april 

S 3-4/17              Forberedelse NM Montè 1. juli 

S 4-4/17              Info om eiendom            

 

 

 

Eventuelle saker 

 

 

 

 

PROTOKOLL 

S 1-4/17 Protokoll styremøte 3/2017 

   

  Vedtak: 

  Styreprotokoll 3/2017 godkjennes. 

 

 

 

S 2-4/17 Evaluering DNTs generalforsamling 29. april 
Det var en vel gjennomført generalforsamling. Den største saken var angående 

representasjon, og etter flere forsøk tidligere år, gikk saken denne gang 

gjennom. Innsendt forslag fra Buskerud Travforbund vedrørende like regler for 

nominering av årets hester i travlag og forbund ble trukket. Saken ble diskutert 

i landsrådsmøte dagen før, og det ble bestemt at dette var en sak som heller 

skulle diskuteres ved senere landsrådsmøter. Knut Weum fra Buskerud ble 

valgt som leder i DNT. 

 

Vedtak: 

  Styret tar DNTs generalforsamling til orientering. 
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S 3-4/17 Forberedelse NM Monté 1. juli 

Forbundet har mottatt pristilbud fra samme hotell som i fjor, men ønsker å 

hente pris fra flere hoteller i Drammen. Det var en suksess i fjor å dele ut 

premier på banketten i stedet for på banen, noe som kan gjentas i år. Det er 

enklest hvis banketten finner sted på samme hotellet som man bor på i stedet 

for å vanke rundt i byen.  Hotellet må ha rom for middag med lukket selskap. 

Det beste er alternativet er muligens å få presset prisen noe i det pristilbudet 

som allerede foreligger.  Få Tron Gravdal til å sjekke litt rundt 

underholdningselementet under banketten som i fjor. Forbundssekretær kan 

begynne å lage invitasjon i samråd med Harald Martinsen, som er BTs 

ansvarlige for norgesmesterskapet i Monté. 

 

Vedtak: 

  Forbundssekretær, Harald Martinsen og Tron Gravdal har fullmakt til å  

  gjøre de nødvendige avtaler i forbindelse med NM Monté. 

 

 

S 4-4/17 Info om eiendom 

Styreleder Endre Storhaug informerte om den siste tids utvikling i 

eiendomssituasjonen ved Drammen Travbane. 

Hans Roar Bakken har sagt seg villig til å utforme et brev fra driftsselskapet og 

forbundet til DNT, der vi stiller konkrete spørsmål til dem vedrørende Drammen 

Travbanes fremtid.  

 

Vedtak: 

Styret gir sin tilslutning til å sende brevet.  

 

 

 

 

Eventuelt: Buskerudtravets fremtid 

Gruppen drar på studietur til Väggeryd i Sverige fra 21.-22.mai, Audun 

Tandberg stiller fra styret.  

 

Regnskap 1. kvartal 2017 

Styret ble informert om regnskap i forhold til budsjett for 1. kvartal.  

 

Årets hest resultat.  

BT har mottatt alle kostnader bortsett fra en. Det betyr at vi ikke vil gå i 0,- 

men få et underskudd. Lier Travlag hadde en muntlig avtale med BT om å 

dekke et evnt underskudd, og de har pr. i dag ikke delt inntekter fra loddsalget 

med oss. Styret ønsker å få del i inntektene derfra med minst 50%. 

 

Anleggsbefaring 

Endre Storhaug er anleggskontrakt og vil sammen med forbundssekretær 

besøke samtlige anlegg innen sommerferien. Lagene må sende ferdigutfylt 

skjema i forkant av dette, noe som må purres opp da det kun er ett lag som har 

levert 
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Frist for merknader til protokollen: 22.5.2017 /Birthe Austevoll 

Innkomne merknader til s. 2-4/17, 4-4/17 og evnt. er korrigert: 29.5.2017/Birthe Austevoll 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Harald Martinsen Endre Storhaug Trond Erik Haug 

 

 

 

 

Audun Tandberg Pål Sem 

 


