
 
 

 

 

PROTOKOLL 

fra styremøte 1/2014 i 

Nord-Norge Travforbund (NNTF) 

 

Tid: Mandag 13.1.14 Kl. 2000  Sted: Telefonstyremøte 

Innkalt av: Ragnar Storå 

Ordstyrer: Jan-Ottar Østring Referent: Ragnar Storå 

Deltakere: Jan-Ottar Østring,  Frode Hansen, Eva Kristine E. Bjørnstad, Yngve Pedersen og 

Erik K. Jæger. Liss-Karin Sandvik hadde forfall, men deltok fra kl. 2100. 
 

  

   Sak 1  

Travets økonomiske stilling – budsjettsituasjonen for 2014. 
Nord-Norge travforbund er  kjent med at Nord-Norge er anmodet om å foreta innsparinger for ca. 
2.000.000 i budsjettet for 2014. NNTF er videre kjent med at Nord-Norge-midlene for 2014, 
anleggsmidler kr 400.000 og løpsmidler kr 1.200.000,  ikke er øremerket i årets overføring fra Norsk 
Rikstoto til Det Norske travselskap. NNTF er redd for at dette kan innebære at Nord-Norge-midlene 
kan bli gjenstand for vurdering når innsparingene for 2014 skal iverksettes. 
Med de store avstandene man har i Nord-Norge er helt avgjørende for at travsporten i det hele tatt 
skal kunne fungere at det kan kjøres registrerte premiekjøringer og lokalløp med premietilskudd på 
lokalbanene i Nord-Norge. 
Nord-Norge travforbund mener det er mulig å foreta kostnadsreduksjoner (bl.a. transportstøtte, 
brøytetilskudd og unghesttilskudd) i budsjettet til Totonor AS, og at det må kunne sees på 
muligheter for inntjening bl.a. på sponsorsiden 
 

 
Vedtak:  
Nord-Norge travforbund tilskriver DNT – med kopi til Totonor AS – og påpeker viktigheten 

av at det ikke blir foretatt innskjæringer i Nord-Norge-midlene for 2014. Eventuelle 

innsparinger må foretas i budsjettet til driftsselskapet, Totonor AS.  

Nord-Norge travforbund forventer at Totonor AS fremlegger et forslag til budsjett som 

gjenspeiler den aktuelle økonomiske situasjonen så langt det er mulig, og der det redegjøres 

for hvilke innstramminger det er mulig å ta, og konsekvensene av disse, og at det samtales 

med DNT ut fra dette. I denne sammenheng må mulighetene for økte inntekter også vurderes. 

Vedtaket er gjort mot stemmene til Frode Hansen og Yngve Pedersen. 

 
Frode Hansen ønsker protokollført følgende tillegg: 
Undertegnede mener det ikke finnes tilstrekkelig grunnlag for å gjøre en slik beslutning. Det skal 
presiseres at jeg mener det er viktig å kjempe for at vi skal få beholde Nord-Norge midlene, og i 
tillegg for at vi beholder mest mulig midler til vårt driftsselskap Tottonor. Jeg vil rette sterk kritikk til 
styreleder som gang på gang innkaller til styremøte på alt for kort varsel og uten at det foreligger 
agenda. Ei heller skriftlig informasjon eller faktaopplysninger som bør ligge til grunn for så viktige 
beslutninger. Det gis i styremøte garantier fra styreleder som det ikke finnes dokumentasjon 
på ( Styreleder sier han kan garantere at  vi får beholde Nord-Norgemidler neste år, o m hele 
innsparingen skjer i Tottonor). 



            

  
 
 

  

Hvor finner vi et slikt styrevedtak, eller annen skriftlig dokumentasjon på en slik garanti ? Styreleder 
henviser til mange samtaler med travlagsledere som er enige i hans forslag til styrevedtak. Hvordan 
kan dette legges inn somunderlag for beslutning når det ikke finnes dokumentasjon på hva som er 
framlagt av informasjon eller svar for den saks skyld.  I en slik viktig sak, hvorfor er ikke alle 
kontaktet ? 
  
Til slutt: Jeg mener ikke det er feil å kjempe for å beholde Nord-Norge midlene, tvert i mot. Mine 
innvendinger går mot det jeg definerer som ekstremt dårlig håndverk av styreleder som her kjører et 
sololøp uten å involvere Tottonor (Et styre han selv sitter i, og kritiserer på det sterkeste.) eller 
NNTF`s styre. Her virker det som om en «hestehandel er gjort», som vil ha enorme konsekvenser for 
Travsporten og Harstad Travpark. Uten at det er gjort en grundig analyse av konsekvenser for hva 
dette vil si for vår hovedbane, og muligheten for å gjennomføres vedtatte terminliste har vi ikke 
tilstrekkelig grunnlag for en slik beslutning som ble gjort i går. Argumentasjonen på at Tottonor 
sløser med penger og har dårlig økonomistyring, og derfor må ta ansvar for å kjøre egne 
forhandlinger med DNT og Rikstoto kjøper jeg ikke. Styreleder og nestleder sitter jo selv i styret i 
Tottonor (en med talerett og en med stemmerett) og så vidt meg bekjent er det ikke protokollført 
noen protester eller uenighet om pengebruken her. Dere kan jo ikke sitte og besluttet noe i ett styre 
for så å mot si dere selv i neste styre på de samme beslutningene. 
  
Jeg har vært styremedlem i mange selskap opp igjennom tidene og har aldri vært bort i lignende 
dårlig styrearbeid. 
  
Mvh 
Frode Hansen 
 

 

  

 
Ragnar Storå 

referent 
 


