
 
 

 

 

PROTOKOLL 

fra styremøte 2/2014 i 

Nord-Norge Travforbund (NNTF) 

 

Tid: Mandag 24.2.14 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, Liss-Karin Sandvik, 

Bjørge Pedersen,  Yngve Pedersen og Erik K. Jæger.  
 

  

   Sak 1 Referat fra styremøte 1/2014 – gjennomgang. 
Referatet er tidligere godkjent, men gjennomgås. 

Sak 2 Generalforsamlingen 2014 – regnskap. 
Regnskapet for 2013 er gjort opp med et underskudd på kr 69.684,-. Dette kommer av at man av 
regnskapstekniske årsaker ikke har fått sendt ut refusjonskrav til travlagene for travlagenes andel av 
kostnadene ved Generalforsamlingen 2013 og Høstkonferansen 2013. Disse kravene er nå utsendt, og 
regnskapet går da omtrent ut i balanse. 

Vedtak: Etter noen mindre justeringer legges regnskapet fram slik det foreligger. 

Sak 3 Generalforsamlingen 2014 – Årsmeldingen 2013 
Årsmeldingen ble gjennomgått. 

Vedtak: Årsmeldingen legges fram slik den foreligger med mindre justeringer 

Sak 4 Harstad og Oppland travlag – sak til generalforsamlingen i NNTF 
Harstad og Oppland travlag har meldt følgende sak til generalforsamlingen i NNTF: 

Harstad og Oppland Travlag har med undring og ikke minst skuffelse registrert at det foretatt drastiske 
endringer i bruk av felleskapsmiddlene i regi av driftsselskapet. 

HOT har selvfølgelig forståelse for at det treffes tiltak som kan bidra til at den økonomiske situasjon i 
Nordnorsk travsport bringes under kontroll. Tiltakene er imidlertid av en slik karakter at dette vil få svært 
dramatiske konsekvenser for travsporten i landsdelen generelt og distriktene i landsdelen spesielt.  

HOT vil derfor invitere styret i NNTF og Generalforsamlingen til å ta opp til diskusjon hvilke tiltak som kan 
iverksettes uten at dette går på tvers av «Enighetserklæringen» som alle travlagene i Nord-Norge skrev under i 
forbindelsen med forarbeidet for realisering av ny travbane i Bodø.   

I den situasjon som travsporten er kommet opp i må eierne av Nordnorsk travsport ta konkrete grep ikke bare 

for å spare penger, men også arbeide for at det legges til rette for økte inntekter. Organiseringen av 

driftsselskapet må også sees på i denne sammenheng. 

Med ønske om en fruktbar og konstruktiv debatt til beste for travsporten i hele landsdelen. 

Vedtak: Slik forbundet oppfatter det ønsker HOT en presisering av innholdet i 
«enighetserklæringen».  Tas opp som egen sak i generalforsamlingen. 

Sak 5 Sak til generalforsamlingen i Totonor – Informasjonsflyten fra Totonor 
Saken har sin bakgrunn i at det fra flere hold er etterlyst bedre informasjon fra Totonor og Totonors styre. 

Vedtak: Nord-Norge travforbund melder sak til generalforsamlingen i Totonor som går på 
rutiner og praksis for informasjonsflyten fra Totonors styre. 



            

  
 
 

  

Sak 6 Banebidrag 2014 – justering og fordeling 
Størrelsen på banebidraget fastsettes ut fra banenes utbygningsgrad, aktivitet og drift. Banebidraget skal 
gjennomgås og evt. justeres annethvert år. DNT v/DU-utvalget har bedt om forbundets vurdering. Forslag til 
justering er laget ut fra erfaring samt anleggskontaktens besøk ved baner og treningsløyper  i 2012 og 2013. 

Vedtak: Anleggskontaktens forslag til satser vedtas som forbundsstyrets forslag. 

Sak 7 Eventuelt 

 Vedtak: Styreleder Jan-Ottar Østring gis fullmakt til å opptre på forbundets vegne i 
generalforsamling for Totonor AS. 

 Jan-Ottar Østring orienterte fra forhandlingene med DNT og Norsk Rikstoto vdr. 
Totonors budsjett for 2014.  

  

 
Ragnar  Storå 

   referent 
 


