
 
 

 

 

PROTOKOLL 

fra styremøte 2/2015 i 

Nord-Norge Travforbund (NNTF) 

 

Tid: Fredag 13.3.15 Kl. 1800  Sted: Scandic Hotell, Harstad 

Innkalt av: Ragnar Storå 

Ordstyrer: Jan-Ottar Østring Referent: Ragnar Storå 

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

Bersvendsen. 
 

  

   Sak 1 Utlysing av sekretærstillingen. 
Sekretæren har sagt opp sin stilling. DNT ønsker forbundets syn på om sekretærstillingen fremdeles skal være 
«frittstående», eller om man f.eks. ser for seg at man kan leie sekretærhjelp fra driftsselskapet. 
Vedtak:  Nord-Norge travforbund ønsker at sekretærstillingen lyses ut. Samarbeidet med 
Totonor’s administrasjon er imidlertid svært viktig, og kontorsted bør være Harstad 
travpark. 

Sak 2 Til Start 2015. 
Såfremt det melder seg nok hesteeiere vil det bli et Til-Start-prosjekt i Harstad og et eget prosjekt i Bodø. 

Vedtak: Det beregnes en egenandel pr. hesteeier på kr 500,- som skal dekke alle 4 
samlingene. 

Sak 3 Registrert premiekjøring i Harstad 10.7.15 
Av kapasitetshensyn på Harstad travpark må registrert premiekjøring fredag 10.7. (dagen før V75) utgå. Det er 
budsjettert med kr 110.000 til denne løpsdagen. Styret ønsker å bruke «ledige» midler til å øke premienivået 
enkelte  løpsdager. 

Vedtak: Det kjøres med 7.000 i førstepremie på følgende løpsdager: Pasvik 8. august, 
Lofoten 22. august og Tromsø 4.juli. 

Sak 4 Materialer lagret på Nesseby  travbane. 
Tårnprosjektet på Nesseby travbane har stoppet opp, og det synes å være små utsikter for at prosjektet kan 
komme i gang igjen innen rimelig tid. Nord-Norge travforbund har betalt for materialer som ligger lagret på 
Nesseby travbane. For at materialene ikke skal gå til spille har forbundet vedtatt å se på om de kan brukes til 
andre prosjekter.  Midt-Troms travlag har søkt om å få overta disse materialene og bruke dem til et sårt 
tiltrengt tårn på Olsborg travbane.  

Vedtak: Midt-Troms travlag får overta materialene som ligger på Nesseby travbane mot å 
bekoste/sørge for transport fra Nesseby til Olsborg. 

Sak 5 Nye Bodø Travbane AS og Bodø travlag. 
Lederen orienterte om arbeidet som er i gang vdr. Nye Bodø travbane og Bodø travlag. 

Sak 6 Generalforsamlingen i Nord-Norge travforbund 
Saksliste og plan for gjennomføring av generalforsamlingen 2015 ble gjennomgått. 

  

 
Ragnar  Storå 
Referent/sekretær 

 


