
 
 

 

 

PROTOKOLL 

fra styremøte 1/2015 i 

Nord-Norge Travforbund (NNTF) 

 

Tid: Onsdag 25.2.15 Kl. 2000  Sted: Telefonmøte 

Innkalt av: Ragnar Storå 

Ordstyrer: Jan-Ottar Østring Referent: Ragnar Storå 

Deltakere: Jan-Ottar Østring,   Eva Kristine E. Bjørnstad, Liss-Karin Sandvik, Else 

Bersvendsen, Bjørge Pedersen og Toralf Nystad. 
 

  

   Sak 1 Regnskap for 2014. 
Sekretæren redegjorde for regnskapet. Regnskapet er revidert uten merknader 
Vedtak:  Regnskapet fremlegges for generalforsamlinga slik det foreligger. 
 

Sak 2 Årsmelding for 2014. 
Forslag til årsmelding for 2014 ble gjennomgått. Styret listet opp noen viktige enkeltsaker som man ønsker tatt 
med i årsmeldingen. 

Vedtak: Med de tilleggene som styret har påpekt legges forslaget til «Årsmelding for 2014» 
fram for generalforsamlingen som styrets forslag. 
 

Sak 3 Innmeldte saker fra Harstad og Oppland travlag til generalforsamlingen i Nord-Norge 
travforbund. 
Harstad og Oppland travlag har meldt følgende saker til årets generalforsamling i forbundet: 

 
«L2 til Ha 
HOT anmoder NNTF om å fortsatt jobbe i de rette kanaler for å få innført Ha på spillebongene. 
Harstad Travpark fyller 20 år i år og endelig er det terminfestet V75 her i nord. Ha på spillebongene 
burde vært en realitet for lenge siden.» 
 
«Strategiplan 
HOT ønsker redegjørelse for gjeldende strategiplan NNTF jobber etter for fortsatt utvikling av 
travsporten i Nord-Norge.» 
 
HA på spillebongene er en sak som både Nord-Norge travforbund og Totonor har arbeidet mye med over flere 
år, dessverre uten å lyktes så langt. Saken er tatt opp i alle samtaler med Norsk Rikstoto og i flere møter med 
Det Norske Travselskap. 
Forbundets strategiplan er det redegjort grundig for i høstkonferansene. Planen skal nå «forankres» i Totonor 
og DNT. Styret ser det ikke naturlig å ta dette på nytt som sak i generalforsamlinga, og vil evt. komme tilbake 
til dette i årets høstkonferanse. 
 

Vedtak: Saken vdr. HA på spillebongene legges fram for generalforsamlingen, og det 
redegjøres for arbeidet som er gjort med saken.  
 



            

  
 
 

  

Sak 4 Økonomisk status for Nye Bodø travbane AS og Bodø travlag. 
Styrelederen orienterte om saken og om de tiltak som – for øvrig i samråd med DNT – er iverksatt for å få 
nødvendig avklaring på den økonomiske situasjonen til selskapene.  
 

Vedtak: Orienteringen tas til etterretning.  

Sak 5 Forbundets andeler i Stall Nord-Norge. 
Nord-Norge travforbund eier 30 andeler i den nordnorske Folkehesten 2015.  Andelene er tenkt brukt som 
premier/gevinster/gaver, fortrinnsvis til personer som ikke allerede er en del av travmiljøet.  Forbundet som 
sådan har imidlertid liten mulighet til å drive virksomhet direkte opp mot publikum eller sponsorer.  Forbundet 
vil derfor gjøre blant annet Totonor og Harstad og Oppland travlag oppmerksom på at forbundet besitter disse 
andelene, og at det vil være mulig å få tilgang til noen andeler til bruk i egnet publikumsrettet virksomhet. 
 

Sak 6 Midt-Finnmark travlag og travlagets baneprosjekt i Lakselv. 
Med bakgrunn i at Midt-Finnmark travlag har henvendt seg direkte til enkeltmedlemmer i forbundsstyret,  og 
at det i den senere tid har vært en del skriverier i sosiale media angående travbaneprosjektet i Lakselv, ble det 
foretatt en full gjennomgang av forbundets befatning med travbaneprosjektet fram til i dag. Status pr. i dag er 
at generalforsamlinga i Midt-Finnmark travlag har vedtatt å legge ned travlaget. I påvente av at denne 
situasjonen finner sin avklaring er alt arbeid med prosjektet stilt i bero fra forbundets side. 
 

Vedtak: Orienteringen tas til etterretning. Fremtidige henvendelser angående denne saken 
skal henvises til forbundslederen. 
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