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Buskerud Travforbund 

 

ENDELIG 

PROTOKOLL FRA STYREMØTE 6 – 2011, DEN 1.11.2011 

 

Tid: 1.11.2011 kl. 17.00-19.00. 

Sted: Drammen Travbane. 

 

Tilstede: Ulf Johansen, Anita Sønsteby, Endre Storhaug, Karoline Krogh-Hanssen, 

Ernst-Petter Knutsen, Nils Kristian Jansen og Siri Myhre Haug. 

Fra adm.: Birthe Austevoll. 

Forfall: Trygve Bjørge og Harald Martinsen. 

 

  

 

SAKSLISTE: 

S 1-6/11 Protokoll styremøte 5/2011 

S 2-6/11 Generalforsamling 

S 3-6/11 Travskole 

S 4-6/11 Lagsutviklingsprosjekt 

S 5-6/11 Søknad om lokalkjøring 

S 6-6/11 Buskerudpokalen 

 

 

PROTOKOLL 

S 1-6/11 Protokoll styremøte 5/2011 

 

Vedtak: 

Styreprotokoll 5/2011 godkjennes. 

 

 

S 2-6/11 Generalforsamling 

Det ble diskutert om neste års generalforsamling skulle holdes samtidig med 

den planlagte dialogkonferansen eller om den skulle holdes atskilt. I tillegg ble 

det diskutert hvor generalforsamlingen skulle finne sted.  

 

Vedtak: 

Generalforsamlingen skal holdes lørdag 18. februar på Drammen 

Travbane.  

 

 

 

S 3-6/11 Travskole 

Annonse er satt inn i programmet. Hovslager blir Sigmund Tandberg, 

veterinær blir Erik Samuelsen og trener blir Glenn K. Stenberg. BT skal være 

bedre på å lage et program for dagen vedrørende informasjonsmøte og 

gruppering ute i banen samt oppfordre dem til å være minst to personer rundt 

hver hest. Det er ikke et krav om at hestene må kjøres med. De kan godt delta 
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allikevel. Det ble også foreslått at en person skulle være veileder ute i banen 

mens denne kjører ved siden av dem med en rolig hest. 

 

Vedtak: 

Travskolen blir gjennomført søndag 20. november kl. 12.00, i samarbeid 

med Buskerud Hesteeierforening. 

 

 

S 4-6/11 Lagsutviklingsprosjekt 

Hele prosessen i forhold til presentasjonen av  lagsutviklingsprosjektet ble 

gjennomgått i forkant av at det skal fremlegges på et utvidet ledermøte senere i 

kveld. 

 

Vedtak: 

Prosjektet holdes ved like frem mot dialogkonferansen som skal være på 

Drammen Travbane etter generalforsamlingen den 18. februar 2012. 

 

 

S 5-6/11 Lokalkjøringer 2012 

Travlagene har sendt inn sin søknad om å holde lokalkjøring i 2012. Datoene 

ble gjennomgått i henhold til neste års terminlister.  

 

Vedtak: 

Styret ønsket å komme med forslag til dato der hvor lag hadde søkt om 

flere alternativer. 

 

 

 

S 6-6/11 Buskerudpokalen 

Kongsberg Travselskap var det eneste laget som hadde søkt om å få tildelt 

Buskerudpokalen, men etter tidligere vedtak, der det heter at pokalen skal gå 

på omgang, var det ikke deres tur. Det ble også tatt med at dette var en sak 

som var moden for ny vurdering på generalforsamlingen til neste år. 

 

Vedtak: 

Styret ønsker å tilby Buskerudpokalen til Simoa Travlags lokalkjøring. 

 

Frist for merknader til protokollen: Fredag 11.11.2011/Birthe Austevoll 

Det er ikke innkommet merknader til protokollen 14.11.2011/Birthe Austevoll 

 

 

Ulf Johansen Anita Sønsteby  

 

 

 

Endre Storhaug Karoline Krogh-Hanssen 


