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PROTOKOLL FRA STYREMØTE 7 – 2011, DEN 13.12.2011 

 

Tid: 13.12.2011. 

Sted: Tyrifjord Hotell, Vikersund. 

 

Til stede:  Ulf Johansen, Anita Sønsteby og Trygve Bjørge. 

Ikke møtt: Endre Storhaug og Karoline Krogh-Hanssen 

 

Ekstraordinært styremøte i forbindelse med ordning vedr forbundssekretær. 

 

PROTOKOLL 

S 1-7/11 STILLING SOM FORBUNDSSEKRETÆR 

Buskerud Travforbund søkte allerede i skriv av 13.4.1999 til DNT om opprettelse av 

forretningsfører/sekretær for forbundet. Fra 1.4.2001 ble det opprettet ordning med 

forbundssekretær i Buskerud. Styret ønsket et nært samarbeid mellom forbund og 

driftsselskap, og fattet vedtak om en ordning hvor forbundssekretæren var ansatt i Drammen 

Travbane AS, og det ble leid ut/ytet tjenester til forbundet. 

DNT ga dispensasjon for en slik ordning fra 1.4.2001 og ut året, og daglig leder i 

driftsselskapet ble ansvarlig for forbundssekretærordningen, og tjenestene til forbundet. 

 

Fra 1.1.2002 ble en annen medarbeider i driftsselskapet ansatt som forbundssekretær ved at 

40 % av vedk stilling ble knyttet opp mot ordningen. Vedk. hadde dog driftsselskapet som 

100 % formell arbeidsgiver. Vedk sluttet høsten 2003. 

 

Fra 15.9.2003 ble ordningen ivaretatt av administrasjonen ved Drammen Travbane AS, og 

oppgavene ble fordelt mellom daglig leder, sportsansvarlig og sekretær, hvorav sekretær i 

stor grad hadde den daglige kontakt og service overfor travlagene. 

 

Med virkning fra 1.9.2009 ble Harald Martinsen tilsatt i 40 % stilling som forbundssekretær 

og med DNT som formell arbeidsgiver. For øvrig 60 % stilling som salgskonsulent i 

Drammen Travbane AS. 

 

Fra 1.6.2011 ble Harald Martinsen tilsatt som 100 % regionkonsulent i Norsk Rikstoto, og 

slutten som forbundssekretær. 

Fra samme tidspunkt ble inngått avtale med Drammen Travbane AS, hvor driftsselskapet har 

ytet sekretariatsbistand til forbundet. I praksis har sekretær Birthe Austevoll (vikar) fungert 

som forbundssekretær, og jobbet prinsipielt etter retningslinjer fastsatt for 

forbundssekretærer. Avtalen mellom forbund og driftsselskap var midlertidig i påvente av 

avklaring vedr arbeidsforhold fast ansatt sekretær som hadde permisjon til november 2011. 

 

På DNTs generalforsamling 9.4.2011 ble godkjent en ordning ved at forbundets 

sekretærfunksjon ivaretas av en person med arbeidsavtale med DNT, eller en person i 

driftsselskapet tilknyttet travbanen. 

 

Styret i Buskerud Travforbund har vært fornøyd med de ulike ordninger som har vært 

etablert. Ordningen fra 1.6.2011 har fungert meget bra ved at en ansatt i praksis har fungert 
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som forbundssekretær. Denne ordningen ønsker styret om mulig å videreføre med 

driftsselskapet, og vil følgelig søke en avtale med driftsselskapet, og at ordningen godkjennes 

av DNT. Det vil være avgjørende for forbundsstyret at driftsselskapet stiller til rådighet en 

ansatt som forbundet finner tilfredsstillende. 

 

Vedtak. 

a) Fra 1.6.2011 har Buskerud Travforbund hatt avtale med Drammen Travbane AS vedr 

ordning med forbundssekretær. Styret i forbundet ønsker å videreføre denne ordningen på 

permanent basis. 

b) Buskerud Travforbund søker DNT om godkjennelse av at det opprettes avtale med 

Drammen Travbane AS hvor driftsselskapet stiller stilling som forbundssekretær til 

disposisjon. 

c) Forbundssekretæren er fast ansatt i Drammen Travbane AS, og lønn inkludert 

arbeidsgiveravgift og feriepenger refunderes fra DNT direkte til Drammen Travbane AS. 

 

 

 

 

 

Ulf Johansen Trygve Bjørge Anita Sønsteby 

 


