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ENDELIG 

PROTOKOLL FRA STYREMØTE 7 – 2019, DEN 12.9.2019 

 

Tid: 12.9.2019 kl. 16.30-19.00 

Sted: Administrasjonen, Drammen Travbane 

 

Tilstede: Endre Storhaug, Harald Martinsen, Pål Sem, Elisabeth Bremeyer Carlsen og 

Anita Sønsteby. 

Forfall: Mari Ann Skålien og Erling Bottolfs. 

Fra adm: Birthe Austevoll. 

 

 

  

 

SAKSLISTE:   

S 1-7/19             Protokoll styremøte 6/2019  

S 2-7/19             Buskerudtravet – veien videre 

S 3-7/19             Status Drammen Travbane 

S 4-7/19             Evaluering Hestens dag 

S 5-7/19             Fastsette møtedato med Norsk Trav  

S 6-7/19             Regnskap pr. 31.august 

 

 

 

Eventuelle saker 

 

 

 

 

PROTOKOLL 

S 1-7/19 Protokoll 6/2019 

   

  Vedtak: 

  Styreprotokoll 6/2019 ble godkjent. 

 

 

 

S 2-7/19 Buskerudtravet – veien videre 

Det har ikke lykkes for Endre Storhaug og Erling Bottolfs å få til et møte med 

DNT ennå, men det er avtalt en møtedato. Informasjon om dette møtet 

publiseres når det har funnet sted. 

 

Vedtak:  

Styret tok informasjonen til orientering.  
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S 3-7/19 Status Drammen Travbane 

Alle papirer som gjelder områdereguleringsplaner, er sendt Drammen 

kommune. Deretter avventes et møte med DNT for å få avklart økonomisk 

støtte/midler. Så snart det kommer en rapport fra Buskerud Trav Eiendom vil 

den sendes alle travlagsmedlemmer. 

    

  Vedtak: 

  Styret tok dette til orientering. 

 

 

S 4-7/19 Evaluering hestens dag 

Det ble et kjempebra arrangement, hvor styret ønsker å rette en takk til samtlige 

travlag og utøvere som villig stilte opp både i forkant og underveis. Sammen 

med travbanen ble dette en opplevelsesrik dag for de fremmøtte, og noe alle kan 

være stolte av å ha bidratt til.  

 

  Vedtak: 

  Hestens dag ble en suksess takket være samarbeid med lagene. 

 

 

S 5-7/19 Fastsette møtedato med Norsk Trav 

Styret ønsker å utsette det planlagte lagledermøte den 1. oktober til tirsdag 8. 

oktober. Lagledermøtet vil starte kl. 17.30. Fra kl. 19.00 blir det åpent møte for 

alle interesserte der Per Dag Hole som er daglig leder i Norsk Trav AS, vil 

presentere selskapet som ble stiftet på bakgrunn av spill konsesjonen der staten 

krevde et klarere skille mellom forening og forretning. Det gis anledning til 

debatt i etterkant av møtet.  

 

  Vedtak: 

Forbundssekretær sender ut agenda for dette møtet til samtlige 

medlemmer.  

 

 

S 6-7/19 Regnskap pr. 31.8.2019 

Det har vært driftsproblemer ved Visma eAccounting siste uke, regnskapet 

ettersendes styret via mail.  

 

  Vedtak: 

  Styret tok informasjonen til orientering.  

 

 

 

 

Eventuelt Ungdomssamling 

Pr. i dag er det ingen av våre ungdommer mellom 16 og 26 år som er påmeldt 

ungdomssamlingen på Starum 3.-6. oktober. Forbundssekretær sender 

påminnelse på mail direkte til gruppen og laglederne.  
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  Generalforsamling – Seminar - Hestegalla 2020 

Styret ønsker å kopiere årets opplegg med generalforsamling, etterfulgt av 

seminar og hestegalla på samme dag også neste år. Foreslåtte datoer for 

arrangementet er lørdag 7. eller 14. mars 2020.  

For å rette opp noe som kunne vært bedre i år, legges det opp til at man deler ut 

nomineringsbevisene klassevis. Elisabeth Bremeyer Carlsen er primus motor for 

arrangementet og kontakter bl. a.  «Hest 360» som mulige foredragsholdere til 

seminaret, og sender prisforespørsel til ulike hoteller i tillegg til Kongsberg.  

   

   

 

Neste styremøte 1. oktober 

Neste lagledermøte 8. oktober 

 

 

 

Frist for merknader til protokollen:20.9.2019/Birthe Austevoll 

Ingen innkomne merknader til protokollen: 23.9.2019/Birthe Austevoll 

 

 

 

 

 

 

Endre Storhaug Elisabeth Bremeyer Carlsen   Harald Martinsen 

 

 

 

 

                                    Pål Sem                                      Anita Sønsteby 


