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Buskerud Travforbund 

 

ENDELIG 

PROTOKOLL FRA STYREMØTE 7– 2018, DEN 11.9.2018 

 

Tid: 11.9.2018 kl. 16.30 – 18.15 

Sted: Administrasjonen, Drammen Travbane 

 

Tilstede: Endre Storhaug, Harald Martinsen, Mari Ann Skålien, Pål Sem og Elisabeth 

Bremeyer Carlsen. 

Forfall: Erling Bottolfs. 

Fra adm: Birthe Austevoll. 

  

 

SAKSLISTE: 
S 1-7/18             Protokoll 6/2018 

S 2-7/18             Hestegalla og generalforsamling 2019 

S 3-7/18             Forslag til agenda høstkonferansen 

S 4-7/18             Status fremdrift Drammen Travbane 

 

Eventuelle saker 

 

 

 

PROTOKOLL 

S 1-7/18 Protokoll 6/2018  
 

  Vedtak: 

  Styreprotokoll 6/2018 godkjennes. 

 

  

 

S 2-7/18 Hestegalla og generalforsamling 2019 

Styret ønsker å slå sammen generalforsamling med hestegalla neste år i håp 

om å få til et hyggelig sosialt fellesskap i Buskerud. For å gjøre programmet 

enda mer attraktivt ønsker de å få tak i en spennende foredragsholder som et 

ekstra supplement på en slik dag. De ser for seg å avholde generalforsamling 

fra 10.00-12.00, etterfulgt av lunsj før det er foredrag fra 13.30-16.30. 

Hestegalla kan starte kl. 19.00, her kan det være aktuelt å utvide tilbudet til 

flere grener innenfor hestesporten. Årets hest priser deles ut under kveldens 

begivenheter. Hele arrangementet finner sted på Quality Hotel Grand på 

Kongsberg, og det er reservert konferanserom lørdag 9. mars og hotellrom fra 

9.-10.mars. 

 

Vedtak: 

Styret ønsker innspill til foredragsholdere på lagledermøtet. Elisabeth 

Bremeyer Carlsen jobber videre med foredragsholdere og band.  
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S 3-7/18 Forslag til agenda høstkonferansen 

DNT har sendt ut innspill til følgende tema på høstkonferansene: «Revidert 

avlsplan for kaldblods». I tillegg er det et felles ønske i regionen å ta opp tema 

rundt DNTs omorganisering. Styret har merket seg at diskusjoner rundt 

løpsutskrivning er et tilbakevendende tema på høstkonferansene, og ønsker å 

sette dette opp på agendaen.  Laglederne oppfordres til å komme med innspill 

til tema i påfølgende lagledermøte. Det er viktig å klarere med ønskede 

foredragsholdere så raskt som mulig. 

 

  Vedtak: 

 Forbundssekretær arbeider videre med agenda til høstkonferansen, samt 

klargjøre og sende ut invitasjon til deltagerne. 

 

 

S 4-7/18 Status fremdrift Drammen Travbane 

  Det er ikke noe nytt å melde i denne saken. 

 

  Vedtak: 

Styret har bestemt at dette skal være fast post på sakslisten hvert 

styremøte. 

 

 

Eventuelle saker 

Endre Storhaug er forhindret til å delta på landsrådsmøte den 27/9, og Mari Ann Skålien 

møter i stedet for ham. 

 

Agenda og vedlegg fra landsrådsmøte skal heretter rutinemessig videresendes styret og 

lagledere. 

 

Viser til sak 9-6/18 DNTs ungdomssamling på Starum 4. -7. okt. på forrige styremøte: 

BT dekker egenandel og reiseutgifter for deltakere til DNTs ungdomssamling. 

Utgifter dekkes utfra gyldig dokumentasjon. 

 

 

 

Frist for merknader til protokollen: 20.9.18/Birthe Austevoll 

Innkommet merknad til s.3-7/18 og 4-7/18 korrigert: 20.9.18/Birthe Austevoll 

 

 

 

 

Endre Storhaug Harald Martinsen  Elisabeth Bremeyer Carlsen 

                         

 

 

                        Mari Ann Skålien                                                               Pål Sem 


