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Buskerud Travforbund 

 

ENDELIG 

PROTOKOLL FRA STYREMØTE, DEN 24.8.2015 

 

Tid: 24.8.2015 kl. 18.00- 21.00 

Sted: Administrasjonen, Drammen Travbane 

 

Tilstede: Knut Weum, Harald Martinsen, Trond Erik Haug, Audun Tandberg, Pål Sem, 

Evelyn Stillerud, Endre Storhaug. 

Fra adm: Birthe Austevoll. 

  

 

SAKSLISTE: 

S 1-6/15 Protokoll styremøte 5/2015 

S 2-6/15 Evaluering, NM Montè 2015 

S 3-6/15 Høst/lagskonferanse BVT 

S 4-6/15 Til start, status, planlegging vinteren 2015/16 

S 5-6/15 Ungdomsaktiviteter, DNT ungdomssamling etc. 

S 6-6/15 Økonomisk oversikt 1. halvår 

S 7-6/15 Status BTE 

S 8-6/15 Dato åpent infomøte i Buskerud 

S 9-6/15 BVT samarbeid og terminliste 2016 

S 10-6/15 Møtedatoer 2016 

 

 

Eventuelt 

 

 

 

PROTOKOLL 

S 1-6/15 Protokoll styremøte 5/2015 

   

  Vedtak: 

  Styreprotokoll 5/2015 godkjennes. 

 

 

 

S 2-6/15 Evaluering, NM Montè  

V75 stevnet ble en halvtime forsinket, noe som flere utøvere og publikum 

klagde på. Styret vil derfor be administrasjonen om å få en forklaring på 

hvorfor arrangementet ble så forsinket. I tillegg er det ønskelig å få delta i 

planleggingen av NM Montè på et tidligere tidspunkt, helst innen 1. februar 

2016. Dette fordi man ønsker å gjøre litt mer ut av selve rammen rundt 

arrangementet. 

 

Vedtak: 

Styret ønsker at vi får en teknisk evaluering på tidsrammen i 

arrangementet. 
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S 3-6/15 Høst/lagskonferanse BVT 

Årets lagskonferanse skal arrangeres lørdag 17.- og søndag 18. oktober på 

Quality Hotel Grand Kongsberg. Forbundssekretører og ledere i BVT 

forbundene har hatt et planleggingsmøte ved hotellet. Invitasjon er sendt ut til 

lederne i travlag. Foreløpig agenda er vedlagt, men vi venter på tilbakemelding 

fra DNT og NR vedr. hvilke representanter som kommer til vår konferanse.  

 

Vedtak: 

Informasjon om endelig agenda sendes ut når vi har fått tilbakemelding 

fra DNT og NR. 

 

 

S 4-6/15 Til start, status, planlegging vinteren 2015/16  

Deltakerne på «Til start» ønsker fortsatt felles arrangert hurtigtrening for 2 

åringene, som vi hadde på vårparten. Det var også et ønske fra dem som hadde 

treårige og eldre hester. Fra administrasjonens side er det imidlertid presisert at 

vi ikke kan stenge banen på visse tidspunkt på onsdager siden denne dagen er 

avsatt til alle som ønsker å benytte banen til hurtigkjøring. Styret foreslo derfor 

at man kan oppfordre de ulike gruppene å møte opp til faste tidspunkt for 

fellestrening.  

Det møtte 16 ekvipasjer på til start den 17. august, hvorav det var 8 toåringer 

og 8 treåringer. Neste samling er teoretisk kurs den 17. september v/ Gunnar 

Gjerstad og Idun Rosenfeld. Deretter er det treff for 1 åringene 20. oktober.  

 

Vedtak: 

Styret oppfordrer til å møtes kl. 12.00 på lørdagene og kl. 18.00 på 

onsdagene. Forbundssekretær orienterer DT AS. 

   

 

 

S 5-6/15 Ungdomsaktiviteter, DNTs ungdomssamling etc. 

DNT arrangerer ungdomssamling 9. og 10. oktober. Turen går til Robert 

Berghs nye treningsanlegg i nærheten av Åby Travbane, hvor ungdommene vil 

bli tatt imot av hans nye norske førstemann, Preben Søvik. Styret ønsker at 

flest mulig vil delta på dette og vil aktivt publisere dette for våre medlemmer i 

aldersgruppen 16-26 år.    

   

Vedtak: 

Styret avventer mer info fra DNT i forkant av dette, og følger det aktivt 

opp videre. 

 

 

S 6-6/15 Økonomisk oversikt 1. halvår 

Økonomisk oversikt for første halvår ble fremlagt for styret. En post var 

feilført. Det blir sendt ut til styret på nytt etter rettelse. 

   

Vedtak: 

Styret tar den fremlagte oversikten til foreløpig orientering 
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S 7-6/15 Status BTE 

Styreleder orienterte styret om status fra Buskerud Trav Eiendom. Styret 

diskuterte ulike saker og ønsket å gi noen tilbakemeldinger. 

   

Vedtak: 

Styreleder tar styrets kommentar med seg i det videre arbeid. 

 

 

S 8-6/15 Dato åpent infomøte i Buskerud 

Dato for nytt åpent infomøte fastsettes etter at Buskerud Trav Eiendom har 

kommet med sin vurdering av eiendomssituasjonen til forbundet. 

   

Vedtak: 

Dato for nytt infomøtes fastsettes ved neste styremøte. 

 

 

S 9-6/15 BVT samarbeid og terminliste 2016 

Iflg. det siste terminlistemøtet, har det fremkommet at regionene BVT skal få 

totalt 105 kjøredager i 2016. Fordelingen av kjøredagene er ennå ikke klarert, 

og man håper på noenlunde sammen antall som for 2015, der Drammen har 33 

kjøredager, hvorav det er tre V75 dager og en V76 dag. 

   

Vedtak: 

Styret forventer en tilnærmet lik terminliste for neste år. Statistikk for  

 2010 – 2014 er vedlagt protokollen. 

 

 

S 10-6/15 Møtedatoer 2016 

Møtedatoer ut 2015 er allerede fastsatt, mens vi fastsetter første mandag hver 

mnd. fra nyttår og frem til konstituering av nytt styre. 

   

Vedtak: 

Styremøter fastsettes til første mandag hver mnd. frem til nytt styre er 

valgt på generalforsamling i 2016.  

 

Frist for merknader til protokollen: 4.9.2015/Birthe Austevoll 

Innkomne merknader til sak 2-6/15 er rettet: 7.9.15/Birthe Austevoll 

 

 

 

 

Knut Weum  Harald Martinsen  Audun Tandberg 

 

 

 

 

                           Evelyn Stillerud                                          Endre Storhaug 


