
 
 

 

Buskerud Travforbund Protokoll styremøte 22.8.2016 Side 1 
 

Buskerud Travforbund 

 

ENDELIG 

PROTOKOLL FRA STYREMØTE 6 – 2016, DEN 22.8.2016 

 

Tid: 22.8.2016 kl. 17.00-21.45 

Sted: Gamle kontorer, Drammen Travbane 

 

Tilstede: Endre Storhaug, Trond Erik Haug, Audun Tandberg og Harald Martinsen, 

Knut Weum og Pål Sem. 

Fra adm: Birthe Austevoll. 

  

 

SAKSLISTE: 

S 1-6/16 Protokoll styremøte 5/2016 

S 2-6/16 Status eiendom  

S 3-6/16 Oppfølging høring Buskerudtravets fremtid 

S 4-6/16 Knut Weum, arbeidssituasjon 

S 5-6/16 NM Monte 10. september 

S 6-6/16 Lagskonferanse 8.- 9. oktober 

S 7-6/16 Til start høsten 2016 

S 8-6/16 Statuetter for nominering av årets hest 

S 9-6/16 Aktivitetsnivå og rekruttering – hva kan BT bidra med? 

 

 

Eventuelle saker 

 

PROTOKOLL 

S 1-6/16 Protokoll styremøte 5/2016 

   

  Vedtak: 

  Styreprotokoll 5/2016 godkjennes. 

 

 

S 2-6/16 Status eiendom 

Mattis Asplin, leder i Buskerud Trav Eiendom AS og informerte BT styret 

(styret i Buskerud Trav Holding AS) om status i eiendomsprosessen.  

 

Vedtak: 

  Styret tar informasjonen til orientering. 

 

 

S 3-6/16 Oppfølging høring om Buskerudtravets fremtid 

Lagene har fått frist for å gi sin tilbakemelding til BT innen 1. september. På 

grunn av kveldstrav på Drammen den 13. sep., må vi utsette lagledermøtet til 

20. sep. Derfor forlenger vi fristen for svar til 12. september. 

Vi må presisere for lagene at de kommer med sine egne synspunkt for hvordan 

Buskerudtravets fremtid skal se ut hvis vi må tenke erstatning for eksisterende 
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travbane en gang i fremtiden. Utsendte notat om Buskerudtravets fremtid er kun 

et hjelpemiddel på veien videre. 

 

Vedtak: 

Endring av tilbakemeldingsfrist til 12. september for synspunkt rundt 

Buskerudtravets fremtid iverksettes og det sendes ut ny informasjon som 

nevnt i behandlingen.  

 

 

S 4-6/16 Knut Weum, arbeidssituasjon 

Med bakgrunn for at Knut Weum ble valgt inn som nestleder i DNT styret, ba 

han nå om å bli fritatt for sitt verv som forbundsleder i BT. Han har valgt å bli 

sittende som forbundsleder frem til nå grunnet uavklarte eiendomsspørsmål. Nå 

er det imidlertid så mange saker som opptar ham i DNT styret, at det er dags for 

å overlate lederrollen i BT til nestleder Endre Storhaug.  

Knut Weum var imidlertid villig til å stille opp på viktige møter i BT i fremtiden 

for å informere hvis styret ønsket det. BT styret foretok derfor et naturlig 

opprykk der leder ble Endre Storhaug, nestleder ble Harald Martinsen, 

styremedlemmer ble Trond Erik Haug, Audun Tandberg og Pål Sem. Håvar 

Tandberg rykket opp fra 2. til 1. vara. 

 

  Vedtak: 

BT styre fritar Knut Weum i hans verv som styreformann. Endre Storhaug 

rykker opp som leder og et samlet styre valgte Harald Martinsen som 

nestleder. 

Styret ønsker Knut Weum lykke til som nestleder i DNT. 

 

 

 

S 5-6/16 NM Monte 10. september 

Årets NM Monte skal arrangeres på Drammen Travbane under V75 stevnet 

lørdag 10. september. Overnattingen i år blir på hotell Tollboden i Drammen. 

Seneste frist for tilbakemelding er satt til fredag 26. august. Det arbeides med 

noen underholdningselementer under NM middagen, men dette er ikke avklart 

ennå. Premier og øvrig arrangement blir som tidligere. BT er vertskap. 

 

Vedtak: 

Det er viktig å holde tiden under V75 stevnet, og BT må sørge for at 

deltakerne er på seremoniplass til fastsatt tid. 

Harald Martinsen er ansvarlig for arrangementet, i samarbeid med 

forbundssekretær og sportssjef Tron Gravdal v/Drammen Travbane. 

Noen fra styret deler ut premiene. (Må avklares hvem som er der).  

Endre Storhaug ønsker velkommen til festen på kvelden. 
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S 6-6/16 Lagskonferanse 8.-9. oktober 

Telemark Travforbund er vertskap for årets lagskonferanse, og har sendt ut 

invitasjon til sine medlemmer med tilbakemeldingsfrist innen 5. september. 

Agenda er ikke klar, den sendes ut senere. 

De har en høyere egenandel for deltakerne enn Buskerud har pleid å ha, noe BT 

også ser seg nødt til å gjøre. Ny egenandel blir derfor kr. 1000,- pr. deltaker i 

dobbeltrom, og 1200,- pr. deltaker i enkeltrom. Dette dekker overnatting og 

måltider for den enkelte deltakeren, og det er laget som faktureres for dette i 

etterkant. Reisekostnader må dekkes selv eller av laget. 

 

Vedtak: 

Invitasjon sendes ut til laglederne med tilbakemeldingsfrist innen to uker, 

dvs. den 6. september. 

 

S 7-6/16 Til start høsten 2016 

Kurs i foring og trening ble arrangert 16. august, mens neste samling for hest er 

30. august for 2 år og eldre og 13. oktober for åringene. Den 30. august skal vi 

invitere inntil 5 deltakere som eier/trener fortrinnsvis ustartede eldre hester. 

Fellestrening for åringene starter opp i desember og skal gå ut mai neste år. 

Datoer for dette fastsettes i samråd med travbanen. 

 

Vedtak: 

Ihh til vårt vedtak S 4-3/16 åpnes det opp for til start for eldre hester, på 

samling for årgang 2014 i år, oppfølgning av disse etter evaluering neste 

styremøte. Det settes en grense for max 5 hester i første omgang. Eiere og 

trenere varsles om dette. Det informeres om dette på lagledermøte. 

 

 

S 8-6/16 Statuetter for nominering av årets hest 

Basert på de siste års erfaringer rundt nominasjon av årets hester, har det vært 

noen utfordringer i forhold til krav om minst 50 % eierskap av travlagsmedlem 

i lag tilknyttet Buskerud Travforbund. Flere aktuelle hester har blitt utelatt for 

nominering grunnet at kravet ikke har vært oppfylt. Dette gjelder i særlig grad 

andelshester hvor gjerne en eller flere medeiere har oppfylt kravet, mens det til 

sammen ikke har vært nok til å utgjøre 50% eller mer. Styret diskuterte dette, 

men ønsket å få lagene til å bidra med utspill til saken. Samtidig bør selve 

utdelingen av årets hest priser diskuteres med lagene, da det har vært dårlig 

fremmøte ved siste års utdelinger.  

 

Vedtak: 

Harald Martinsen, Birthe Austevoll og Tron Gravdal ser på dette og 

kommer med forslag på nye regler.  

Statuettene for nominering av årets hest tas videre til lagledermøte den 20. 

september. 
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S 9-6/16 Aktivitetsnivå og rekruttering – hva kan BT bidra med? 

Styret ønsket å få en inndelingen av antall medlemmer i de ulike aldersgrupper, 

og gjerne rette fokus på den yngre generasjonen for rekrutteringstiltak først og 

fremst for de vi har, men og med tanke på vekst og økt aktivitet. Dette er noe 

som lagene bør komme med innspill til, derfor tas dette opp med dem. 

 

Vedtak: 

Aktivitetsnivå og rekruttering bør være et felles satsningsområde for lag og 

forbund og tas opp for diskusjon på lagledermøtet den 20. september. 

 

 

 

Eventuelt Saldoliste og balanserapport for perioden 1.1.2016 til 31.7. 2016 ble fremlagt. 

Styret ønsker imidlertid en regnskapsrapport basert på budsjett 2016, regnskap 

2015 og regnskap pr. 30/8 2016. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Frist for merknader til protokollen: 26.8.2016/Birthe Austevoll 

Innkomne merknader til s.2-6/16, 4-6/16, 5-6/16, 7-6/16, 8-6/16 og evnt er korrigert: 

26.8.2016/Birthe Austevoll 

 

 

 

 

 

 

 

Endre Storhaug                                  Harald Martinsen      Trond Erik Haug 

 

 

 

 

Audun Tandberg Pål Sem 

 


