
Endelig protokoll 

Det Norske Travselskap 

Styremøte 05/10 - 16.04.10 

SAS Radisson Scandinavia Hotell 
 

 

Tilstede: Nils Dagestad, Torhild Grimseth Huseby, Atle Larsen, Tina Dale Brauti, Per Arne Enholm og 

Per Erik Hagen. 

Forfall: Merete Johansen og Torbjørn Frøysnes 

Administrasjonen: Ivar Egeberg, Odd H. Johansen og Tore Kristiansen 

 

Innkalling og saksliste ble godkjent med følgende innspill til saker under eventuelt: 

- Administrasjonen: Forslag fra Hedmark Travforbund om tildeling av DNTs hederstegn. 

- Enholm: Hendelse på Leangen Travbane.  

 

Generalsekretæren orienterte om status/fremdrift på følgende saker: 

- Rissa (sak 4-1/10). 

- Utvalg for kartlegging av eiendommer (sak 12-2/10). 

- Pensjonsordning. 

- Intern arbeidsfordeling i DNTs administrasjon. 

- Bokli Eld-saken i Sverige. 

Referater 

S 1-5/10 Styreprotokoll nr 04/10. 

 

Vedtak:  

Styreprotokoll nr 04/10 godkjennes etter tillegg til sak 5-4/10: Redegjørelse/status 

innstillingsrådet: 

Dagestad og Johansen orienterte om arbeidet i innstillingsrådet. Styret diskuterte 

og kommenterte orienteringen.  

 

 

S 2-5/10 Referat fra DU-utvalgets møte 24.03.10 med innstillingssak til styret. 

 

Vedtak: 

Styret tar referatet fra DU utvalgets møte 24.03.10 til orientering. 

 

Styret støtter DU-utvalgets innstilling i sak 13/2010. 

 

 

Økonomi 

S 3-5/10 Regnskap pr. 28.02.10. 

 

Administrasjon orienterte og besvarte spørsmål. Regnskapsansvarlig Finn Helgesen 

vil i fremtiden være tilstede når regnskapsrapporter styrebehandles.  
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Vedtak: 

Styret tar oversikten til orientering. 

 

 

S 4-5/10 Status hest pr. 31.03.10. 

 

Oversikten viser negativ utvikling  når det gjelder bedekningstall og spillomsetning. 

Styret kommenterte utviklingen og ga innspill til administrasjonen. 

 

Vedtak: 

Styret tar oversikten til orientering. 

 

 

S 5-5/10 Fauske. 

 

Administrasjonen og styreleder orienterte om historikken i saken. Med i 

saksunderlaget var også et brev fra tidligere leder i Totonor.  

 

Grimseth Huseby fremmet utsettelsesforslag da det forelå  elementer i saken som 

det burde vært opplyst om på tidligere stadium.  

 

Votering: Utsettelsesforslaget ble vedtatt mot 2 stemmer.  

 

Vedtak: 

Saken utsettes. 

 

 

S 6-5/10 Framdrift treningsareal ved Sørlandets Travpark. 

 

Administrasjonen orienterte om saken. Det vil bli etablert en styringsgruppe for 

prosjektet der både DNT og Norsk Rikstoto deltar. 

 

Vedtak: 

Styret tar saken til orientering. 

 

 

S 7-5/10 Søknad om støtte til prosjektet ”Til start”. 

 

Styret mener at dette er et godt tiltak som bør utvikles videre. Styret ga videre 

administrasjonen innspill som videresendes prosjektgruppa.  

 

Vedtak: 

DNT støtter prosjektet ”Til start” med kr. 50 000,-. Beløpet tas fra fondet for 

avlsfremmende tiltak. 
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S 8-5/10 Søknad fra Nordiska Travmuseet. 

 

DNT har årlig gitt økonomisk støtte til Nordiska Travmuseet i Årjang til gjennomføring 

av ”Hall of Fame – Travets storheter” der 1 norsk og 1 svensk travprofil blir 

innlemmet hvert år. Pengestøtten er allerede budsjettert. 

 

Vedtak: 

Søknad fra Nordiska Travmuseet om støtte for 2010 innvilges innenfor vedtatte 

rammer - kr. 47 500,-. 

 

 

S 9-5/10 Econ rapport om hestesportens skatte- og avgiftssituasjon. 

 

Econ ble engasjert til å utrede hestesportens skatte- og avgiftssituasjon. Dette ble 

gjort i overenstemmelse mellom Norsk Hestesenter, Norsk Rikstoto, Norsk 

Jockeyklubb og DNT. Det ble imidlertid aldri signert noen finansieringsavtale mellom 

organisasjonene. Regningen ble betalt av Norsk Hestesenter for 2 år siden, men 

løsning på finansieringen er ennå ikke funnet sted.  

 

Styret synes det er beklagelig at situasjonen har oppstått, og mener det er viktig at 

DNT tar ansvar. Utfordringen er at dette er en ikke-budsjettert kostnad.    

 

Vedtak: 

DNT betaler kr. 150 000,- til Norsk Hestesenter som endelig oppgjør for DNTs andel 

av Econ rapporten om hestesportens skatte- og avgiftssituasjon. Administrasjonen 

finner inndekning i vedtatt budsjett. 

 

 

Sentralforbundet 

S 10-5/10 Domskomiteens slutning vedrørende sakene 03/09 og 04/09.  

 

Administrasjonen gjennomgikk historikken ved lignende saker samt styrevedtak  

5-3/10.  

 

Styret mener at domskomiteens kjennelse i sak 04/2009 vedrørende Fjeldstad 

Goggen og Per Ludvig Nilsen er basert på feil bevisvurdering og følgelig for mild 

straffeutmåling. 

 

I domskomiteens sak 03/2009 tar styret kjennelsen til etterretning.   

 

Vedtak: 

Styret er uenig vedrørende bevisvurdering og straffeutmåling i  domskomiteens 

kjennelse i sak 04/2009. Saken ankes inn for appellkomiteen med påstand om 

strengere straff.  
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S 11-5/10 DNTs generalforsamling.  

Styrets forslag til dirigent, Odd Flattum, deltok under denne saken. 

Styret og administrasjonen gjennomgikk den praktiske gjennomføringen av 

generalforsamlingen samt intern arbeidsfordeling i styret.  

Med bakgrunn i problemene med flytrafikken ble det reist spørsmål om 

stemmegivning ved fullmakt. Styret anmodet styremedlem og leder av lovkomiteen, 

Atle Larsen, om å diskutere dette i lovkomiteen.  

   

Organisasjon 

S 12-5/10 Anmodning om straffesak fra Oppland Travforbund. 

 

Administrasjonen orienterte om saken og sin vurdering av straffeutmåling.  

 

Vedtak:  

Anmeldelse mot Knut Odlolien oversendes DNTs domskomité med påstand om 

straff for brudd på DNTs lov § 12-2 a og c. Straffen settes i følge § 12-5 (1) til 

”irettesettelse”.  

 

 

S 13-5/10 Nedleggelse av lag 1429 – Vesteraalen Travlag. 

 

Vesteraalen Travlag har ikke hatt medlemmer siden 2008. Laget ble forsøkt 

”gjenopplivet” i 2006 uten resultat. Travlaget ble innvilget et lån pålydende  

kr. 70 000,- i 1996 til gjeldssanering etter byggingen av travbanen i Vesterålen.  

 

Vedtak: 

Styret godkjenner sletting av lag 1429 Vesteraalen Travlag. Utestående lån på kr. 

70 000,- slettes. Travlagets eiendeler skal leveres i henhold til lovverk. 

 

 

S 14-5/10 Endring av navn på Vest-Finnmark Travlag. 

 

Vedtak: 

Styret godkjenner endring av navn på Vest-Finnmark Travlag til Midt-Finnmark 

Travlag. 

 

 

Eventuelt 

S 15-5/10 Under eventuelt ble følgende saker behandlet: 

 

- DNTs hederstegn. Hedmark Travforbund foreslår at Arne Gundersen tildeles DNTs 

hederstegn etter sin mangeårig innsats for travsporten.  
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Vedtak:  

Arne Gundersen tildeles DNTs hederstegn. 

 

- Hendelse på Leangen Travbane. Enholm reagerte på Jomar Blekkans kjøring av 

hesten Thai Extreme under lunsjtravet 13.04.10 der han i følge fagbladet Trav og 

galoppnytt skal ha sparket hesten på hasene gjentatte ganger.  

Administrasjonen er i dialog med travtrenerforeningen angående problemstillingen.  

Dette vil også være gjenstand for diskusjon under dommersamlinger og obligatorisk 

videreutdanning av travtrenere, herunder etikk og dyrevelferd.  

 

Vedtak: 

Styret pålegger administrasjonen om å undersøke saken.  

 

 

Bjerke, 21.04.10 

 

 

Tore Kristiansen        Ivar Egeberg 

Styresekretær         Generalsekretær 

 

Styret i DNT: 

 

 

 

Nils Dagestad    Torhild Grimset Huseby   Atle Larsen 

Leder 

 

 

 

Tina Dale Brauti   Per Arne Enholm   Per Erik Hagen 

 

   

    

 

          


