
Generalforsamling
lørdag 9. april 2011

Forslagshefte

Det Norske Travselskap



Det Norske Travselskap
innkaller til generalforsamling på Scandic Oslo Airport Hotel, Gardermoen

lørdag 9. april 2011, kl. 11.00.

1. Valg av fullmaktskomité til 
godkjenning av fullmaktene.

2. Valg av dirigent.

3. Godkjenning av forretningsorden.

4. Valg av to representanter til å undertegne 
protokollen sammen med styrets leder.

5. Årsberetning 2010.

6. Revidert regnskap for 2010.

7. Drøfting av styrets forslag til 
langtidsbudsjett.

8. Fastsette godtgjørelse til:
a) Styremedlemmer.
b) Kontrollkomité.
c) Revisor.
d) Andre tillitsvalgte.

9. Vedta endringer i DNTs lov.
a)Forslag fra Nitelven Travlag om endring 

av § 2-5.
b)Forslag fra Nitelven Travlag om endring 

av § 2-8.
c) Forslag fra Generalforsamlingen 2010 om 

endring av § 3-2.
d)Forslag fra Nitelven Travlag om endring 

av § 3-4. 

e)Forslag fra Oppland Travforbund om endring av
§ 4-2.

f) Forslag fra Oslo Travklubb om endring av § 4-5.
g)Forslag fra styret i Det Norske Travselskap om

endring av § 7-3.
h)Forslag fra styret i Det Norske Travselskap om

endring av § 7-4.
i) Forslag fra styret i Det Norske Travselskap om

endring av § 7-5.
j) Forslag fra Oslo Travklubb om endring 

av § 7-6.
k)Forslag fra styret i Det Norske Travselskap om

endring av § 12-5.
l) Forslag fra styret i Det Norske Travselskap om

endring av § 5-10.

10. Behandle innkomne forslag.
a)Forslag fra Oppland Travforbund og Telemark

Travforbund. 
b)Forslag fra Oppland Travforbund og Hedmark

Travforbund.

11. Foreta valg på:
a)Styret med varamedlemmer.
b)Leder og nestleder blant styrets medlemmer.
c) Kontrollkomité med varamedlemmer.
d)Avlskomité med varamedlemmer.
e)Domskomité med varamedlemmer.
f) Appellkomité med varamedlemmer.
g)Valgkomité med varamedlemmer.
h)Statsautorisert revisor.

Oslo, 11. mars 2011
Merete Johansen

styreleder

På generalforsamlingen har følgende møte- og talerett:
Valgt representant fra de medlemmene som er tilsluttet DNT i henhold til loven § 1-4 (1).
Styret i DNT.
Første varamedlem til styret i DNT.
Kontrollkomiteen.
Medlemmer av komiteer valgt av generalforsamlingen, men kun i saker underlagt komiteen.
Æresmedlemmer og innehavere av DNTs hederstegn.

Følgende har kun møterett:
Varamedlemmer til styret i DNT.

Stemmerett på generalforsamlingen har: 
En valgt representant fra travforbund som er medlem i DNT. 
En valgt representant fra travlag som er medlem i DNT.
Styret har stemmerett i alle saker unntatt årsmelding, regnskap, og alle valg relatert til styret.
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Til behandling foreligger: 
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TIDSPLAN
DNTs GENERALFORSAMLING

9. APRIL 2011

Kl. 10.00 – 11.00 Registrering – innlevering av fullmakter

Kl. 11.00 Åpning DNTs generalforsamling
• Valg av fullmaktskomité til godkjenning av fullmaktene
• Valg av dirigent(er)
• Godkjenning forretningsorden
• Valg av to representanter til å undertegne protokollen sammen med 

styrets leder
• Årsberetning 2010
• Revidert Regnskap for 2010
• Drøfting av styrets forslag til langtidsbudsjett 
• Fastsette godtgjørelse til styremedlemmer, kontrollkomité, revisor og 

andre tillitsvalgte

Ca. kl. 13.00 Pause

Ca kl. 14.00 Innkomne forslag
• Forslag til endringer i DNTs lov
• Andre innkomne forslag

Ca. kl. 16.00 Valg av:
• Tre styremedlemmer og tre varamedlemmer
• Leder og nestleder
• Kontrollkomité - medlemmer og varamedlem
• Avlskomité – medlemmer og varamedlemmer
• Domskomité – medlem med personlig varamedlem
• Appellkomité – medlem med personlig varamedlem
• Valgkomité – medlemmer med personlige varamedlemmer
• Statsautorisert revisor

Ca kl. 17.00            Avslutning

Kl.19.30 Middag

10. APRIL 2011

Kl. 10.00 – 13.00 Seminar med følgende temaer:
• ”Hvem er hesteeieren”
• ”Til start”-prosjektet
• Gjensidige Forsikring orienterer om hesteforsikring



FORRETNINGSORDEN VED DNTs GENERALFORSAMLINGER

1. Det kan fattes formelle vedtak kun i de saker som står oppført på sakslisten.

2. Alle med møterett i henhold til § 3-2 pkt. 1 i DNTs lover har også talerett, men for 
komitémedlemmer er taleretten begrenset til saker som omhandler den respektive komités 
virke- og ansvarsområde.

3. Ønske om å benytte taleretten skal vises tydelig ved fremvisning av utdelt nummerskilt.

4. Kun de med stemmerett i henhold til § 3-2 pkt. 3  har forslagsrett til saker hvor det kreves 
avstemming.

5. Forslag som fremmes skal også leveres skriftlig til dirigenten.

6. Ingen representanter gis talerett mer enn 3 ganger i samme sak. Med unntak av innleder settes
taletiden til maksimalt 5 minutter ved første innlegg – deretter settes taletiden til maksimalt 
3 minutter.

Dirigenten kan sette ned taletiden, dersom dette har betydning for generalsforsamlingens 
fremdrift.

Alle som har benyttet taleretten, kan dessuten avgi replikk knyttet til eget innlegg – oppad til 
1 minutt pr. replikk.

7. Representanter som forlanger ordet til selve forretningsorden og / eller generalforsamlingens
”kjøreregler” gis kun 1 minutts taletid.

8. Dirigenten har rett til å gjøre forslag om når ”strek skal settes”. Forslag kan ikke fremmes eller
trekkes etter at ”strek er satt”.

9. Alle avgjørelser treffes ved alminnelig flertall dersom annet ikke er bestemt.

10. Valg skjer ved skriftlig avstemming dersom det foreligger flere forslag eller at en stemmeberettiget
krever det.

11. I tilfelle stemmelikhet, foretas ny votering.  Blir det også ved denne votering stemmelikhet, 
avgjøres saken ved loddtrekning når det gjelder valg, ellers anses saken ikke som vedtatt.
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FASTSETTELSE AV GODTGJØRELSE

Gjeldende satser for honorarene:

a) Styreleder kr. 200.000,-
b) Nestleder kr.   75.000,-
c) Styremedlemmer kr.   50.000,-
d) Andre tillitsverv kr.     2.250,- pr. møte.
e) Møtende varamedlemmer kr.     2.250,- pr. møte.

Diett- og reisegodtgjørelse for alle tillitsvalgte dekkes etter Statens reiseregulativ.
For bilgodtgjørelse brukes Statens satser for liten bil.

Valgkomiteens innstilling:
Valgkomiteen foreslår at honorarene holdes uendret. 

SAk 8
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Forslag fra Nitelven Travlag

Med bakgrunn i at det blir for dårlig fremgang i dagens sammensetninger på ulike fronter i vårt system,
ser vi oss nødt til å foreslå en endring med hensyn til valgte og utnevnte verv. Når man velges inn i de
enkelte verv viser det seg at når en person innehar mange verv, vil det til tider kollidere i noen saker. 
Man skal være sterk for å kunne skille, og man skal vite at man har riktig ”hatt” på seg i de ulike/like
situasjoner man møter. Dette vil også skape et bedre demokrati. Dessverre oppleves det at det blir lite
fremgang og nytenking da ”de samme” personene sitter i flere verv/utvalg.

Nitelven travlag vil med dette foreslå at det fastsettes en grense for hvor mange valgte/utnevnte verv
man kan inneha i DNT, gjeldene styreverv, i komiteer, utvalg, grupper og nemnder. Etter vårt skjønn skal
man ikke kunne inneha mer enn maks tre verv samlet innenfor lag, forbund og DNT. 

Dette ansees fra vårt ståsted å kunne tillegges § 2-5 nytt pkt 7.

Innstilling fra styret i Det Norske Travselskap:
Styret støtter ikke forslaget fra Nitelven Travlag.

Styrets vurdering er som følger:
Styret støtter Lovutvalgets vurdering og vil ikke foreslå begrensninger av antall verv. Så lenge 
habilitets reglene overholdes anses ikke dette med antall verv som noe problem. 

SAk 9 a
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Forslag fra Nitelven Travlag

Med bakgrunn i årets Generalforsamling i Oslo og Akershus travforbund og de uklarheter som der
fremkom, ønsker Nitelven Travlag at det presiseres nærmere hva en fullstendig saksliste skal inneholde,
når representasjonsberettigede får denne i hende. 

Nitelven travlag vil med dette foreslå  en endring/presisering til §2 - 8 pkt. 3 - i DNTs lov, inneholdende
Normallov for travforbund samt Normallov for travlag. Fullstendig saksliste skal sendes de representa-
sjonsberettigede innen 14 dager før generalforsamlingen. Andre nødvendige saksdokumenter skal være
tilgjengelig for travforbundets medlemmer senest en uke før generalforsamlingen. 

Vi foreslår med dette at det presiseres at sakslisten skal inneholde: 

• Årsberetning

• Revidert regnskap

• Innkomne forslag

• Valgkomiteens innstilling

Innstilling fra styret i Det Norske Travselskap:
Styret støtter forslaget fra Nitelven Travlag.

SAk 9 b
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Forslag fra Nitelven Travlag til generalforsamlingen 2010 vedrørende § 3-2 Representasjon

Bestemmelsen om representasjon til DNT endres slik at den samsvarer med bestemmelsen i Normallov for 
travforbund § 5-1 slik at: 
1 stemme for hvert lag t.o.m. 50 medlemmer 
2 stemmer for hvert lag med flere enn 50 medlemmer 

Alternativt: 
1 stemme for lag inntil 50 medlemmer 
2 stemmer for lag med minst 100 medlemmer 
3 stemmer for lag med mer enn 150 medlemmer 
Selv om et lag innehar mer enn 1 stemme, møter det fortsatt kun 1 representant for laget.

Saken var til behandling generalforsamlingen 2010 som ga følgende vedtak: 
Styret pålegges til neste generalforsamling å fremme et forslag vedrørende representasjon på fremtidige
generalforsamlinger med tanke på å få en mer demokratisk sammensetning hva angår antall medlemmer
per stemmeberettiget.

Innstilling fra styret i Det Norske Travselskap:
Styret mener at lokallagenes medbestemmelsesrett må sikres, og at dette ivaretas på
beste måte gjennom nåværende lovverk, og representasjon på generalforsamlingen. 
Styret fremmer således ikke endringsforslag.

SAk 9 c
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Forslag fra Nitelven Travlag

For å bedre demokratiet, ved at det vil være DNTs Generalforsamling som velger, vil Nitelven Travlag 
foreslå at man gjør om enkelte utvalg til komiteer.  

Nitelven travlag vil med dette foreslå  at Lovutvalget gjøres om til Lovkomité og  velges for 3 år av
gangen, men dog slik at ett av komiteens medlemmer er på valg hvert år. Det velges også ett varamedlem
som er på valg hvert år.

Dette ansees fra vårt ståsted å kunne tillegges § 3-4 pkt 11 - nytt - i.

Innstilling fra styret i Det Norske Travselskap:
Styret støtter ikke forslaget fra Nitelven Travlag.

Styrets vurdering er som følger:
Styret viser til vurderingen gitt under identisk forslag fra Oslo Travklubb (SAK 9 f).  

SAk 9 d
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Forslag fra Oppland Travforbund 

Ansatte representasjon i Styret i DNT

De ansatte i DNT skal være sikret representasjon i styret i Det Norske Travselskap.

Begrunnelse: Økt demokratisering er en grunnleggende målsetting i det norske samfunn. Et demokratisk
arbeidsliv er en viktig del av et demokratisk samfunn. Enkeltindividers mulighet til utfoldelse og utvikling i
arbeidslivet er en grunnleggende demokratisk rettighet, det samme er retten til å la seg representere
gjennom indirekte ordninger. 

Et demokratisk samfunn gir samfunnsborgerne mulighet for personlig utvikling og utfoldelse. Som 
statsborgere inngår vi i mange roller, eksempelvis bruker, pasient, student, kunde, foresatt og eier. 
Demokratisering av arbeidslivet er imidlertid et ideal som i enkelte tilfeller kan stå i motsetning til andre
demokratiske idealer.

Oppland Travforbund er av den oppfatning at ansatte representanter i styret tilfører et styre en annen
type kompetanse, nye perspektiv og gir styret større legitimitet i behandling av saker.

Vår erfaring er at ansatte representasjon er viktig, og vi vil fremheve at samarbeidet mellom organisasjon 
og administrasjon blir bedre, samt at dette øker bedriftens effektivitet og styrker styrets posisjon i 
organisasjonen.  

Innstilling fra styret i Det Norske Travselskap:
Styret støtter forslaget fra Oppland Travforbund og ønsket fra de ansatte i DNT, om å 
innføre representasjon fra de ansatte i DNTs styre.

Styret i DNT utvides med et medlem til seks representanter. De ansatte innstiller ved valg blant de 
ansatte et medlem til styret. Lovene i DNT endres på dette punkt og det tilføres en bestemmelse. Ved
stemme likhet i styret har styreleder dobbeltstemme, dette er nødvendig for å unngå stemmelikhet ved 
avstemming.

Forslag til ny tekst i § 4-2 Sammensetning mv.

(1) Styret i DNT består av:
- Leder
- Nestleder
- 3 styremedlemmer
- 1 ansattes representant som velges etter innstilling fra de ansatte
- 3 varamedlemmer

(2) Funksjonstiden til styrets medlemmer er 2 år, med mulighet for gjenvalg. Styret skal velges slik at det
hvert år velges 3 medlemmer. Varamedlemmer velges hvert år.
(3) Når det samlede styret er valgt velger generalforsamlingen leder og nestleder for ett år av gangen,
blant styrets medlemmer.

Ved stemmelikhet i styret har styrets leder dobbeltstemme.

SAk 9 e



11

Forslag fra Oslo Travklubb

Lovutvalget endres fra å være et oppnevnt utvalg til å bli en generalforsmamlingsvalgt Lovkomité jfr. 
§ 4-5 c.

§ 7-5 Lovkomité
Lovkomiteen består av leder, 2 medlemmer og 2 varamedlemmer.
Lovkomiteen skal avgi uttalelser om innkomne lovforslag og om fortolkningsspørsmål som DNT styret 
forelegger. Lovkomiteen kan også selv fremkomme med lovendringsforslag. Ved lovendringsforslag skal
lovkomiteens innstilling forelegges generalforsamlingen. Lovkomiteen skal komme med uttalelser 
vedrørende endringer av bestemmelser og reglement og om fortolkningsspørsmål som DNT styret 
forelegger.

Dersom dette forslaget blir vedtatt så må Valgkomiteen § 7-5 endres til § 7-7. 
§ 3-4 (1) 11 g) endres til Lovkomité med varamedlemmer, 11 i) endres til Valgkomité med
varamedlemmer, 
11 j) Statsautorisert revisor.
§ 4-5 c Utgår.

Motivering:
DNT styret har oppnevnt lovutvalget, noe som lett kan bli tilfeldig uten at dette er forelagt hele 
organisasjonen. Lovkomiteen er av så stor viktighet at det krever de beste kandidater som finnes innen
for dette området, og som har den nødvendige kompetanse. Derfor bør den høyeste myndighet i DNT stå
for valg av lovkomiteen. Det ble lagt ned et betydelig arbeid med å revidere DNTs lover i 2007, noe som
gjør at det er av stor viktighet at lovene følges med argusøyne.

Innstilling fra styret i Det Norske Travselskap:
Styret støtter ikke forslaget fra Oslo Travklubb

Styrets vurdering er som følger:
Forslaget vil endre valg av lovutvalget fra styret til generalforsamling siden alle komiteer velges av DNTs
generalforsamling. Lovutvalget ser dette som en lite smidig ordning og som nødvendigvis ikke gjør
arbeidet i utvalget bedre. DNTs styre vil i alle fall sørge for at medlemmer av lovutvalget har nødvendig
faglig kompetanse. Siden alle lover i Det Norske Travselskap skal godkjennes med 2/3-dels flertall er 
generalforsamlingens påvirkning tatt hensyn til.

Styret presiserer at forslagsstillers henvisning til hvilke paragrafer som forskyves dersom forslaget blir
vedtatt, er under forutsetning om at også forslag om eget påtaleorgan blir vedtatt (SAK 9 j).

SAk 9 f



12

Forslag fra styret i Det Norske Travselskap 

kompetanse i domskomiteen

Styret foreslår å endre § 7-3 (2) Domskomiteen ved at følgende tekst utgår: Den juridiske kompetanse/
bistand innleies sentralt fra DNT. Denne person har ikke stemmerett i Domskomiteen.

Styret er av den oppfatning at det ikke er en god ordning at i saker som legges frem for domskomiteen,
kan komme i den situasjon at DNT som organisasjon innleier juridisk kompetanse både som anklager og
på vegne av domskomiteen. Styret anbefaler derfor at lovene endres på dette punkt.

Forslag til ny tekst i § 7-3 Domskomiteen:

(1) Domskomiteen behandler alle saker som starter med anmeldelse for brudd på DNTs straffe-
bestemmelser.

(2) Domskomiteen består av 3 medlemmer med varamedlemmer som alle velges på generalforsamlingen. 
(3) Domskomiteens medlemmer og varamedlemmer velges for 3 år av gangen, men slik at ett medlem

med personlig varamedlem velges hvert år.
(4) Domskomiteen velger selv sin leder. Lederen og dennes personlige varamedlem skal ha kompetanse

som for dommere i tingretten.
(5) Domskomiteen settes med 3 medlemmer. Leder eller dennes personlige varamedlem skal alltid delta i

forhandlingene.
(6) Domskomiteen er ikke underlagt styrende organers instruksjonsmyndighet.

SAk 9 g
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Forslag fra styret i Det Norske Travselskap

kompetanse i Appellkomiteen

Styret foreslår å endre § 7-4 (2) Appellkomiteen ved at følgende tekst utgår: Den juridiske
kompetanse/bistand innleies sentralt fra DNT. Denne person har ikke stemmerett i Appellkomiteen.

Styret mener at det ikke er en god ordning at i saker som legges frem for domskomiteen, kan komme i
den situasjon at DNT som organisasjon innleier juridisk kompetanse både som anklager og på vegne av
komiteen. Styret anbefaler derfor at lovene endres på dette punkt. 

Forslag til ny tekst i § 7-4 Appellkomiteen:

(1) Appellkomiteen består av 3 medlemmer med personlige varamedlemmer som alle velges på 
generalforsamlingen.

(2) Appellkomiteens medlemmer og varamedlemmer velges for 3 år av gangen, men slik at ett medlem
med varamedlem velges hvert år. 

(3) Appellkomiteen velger selv sin leder. Lederen og dennes personlige varamedlem skal ha juridisk 
embetseksamen. Øvrige medlemmer av appellkomiteen bør ha juridisk kompetanse og/eller erfaring
som hovedfunksjonær.

(4) Appellkomiteen behandler og avgjør med endelig virkning alle avgjørelser truffet av banedommer-
komiteen og domskomiteen.

(5) Appellkomiteen er ikke underlagt styrende organers instruksjonsmyndighet.

SAk 9 h
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Forslag fra styret i Det Norske Travselskap.

Valgkomiteen

Styret foreslår endringer i § 7-5 Valgkomiteen og forslag til instruks for komiteen.

§ 7-5 VALGkOMITEEN

(1) Valgkomiteen består av fem forbundsledere, med personlige varamedlemmer, fortrinnsvis forbunds-
ledere, valgt av generalforsamlingen.  Funksjonstiden er ett år, men med anledning til gjenvalg.
Komiteen bør ha distriktsmessig fordeling, og kontinuitet i komiteen skal også vektlegges. 

De skal i generalforsamlingen fremme følgende forslag:
1) Valg av medlemmer og varamedlemmer til styret.
2) Valg av leder og nestleder.
3) Valg av medlemmer og varamedlem til Kontrollkomité.
4) Valg av medlemmer og varamedlemmer til Avlskomité.
5) Valg av medlemmer og varamedlemmer til Domskomité.
6) Valg av medlemmer og varamedlem til Appellkomité.
7) Valg av medlemmer og varamedlemmer til Valgkomité.
8) Godtgjørelse til medlemmer av styret, komiteer og andre tillitsverv.

(2) Instruks for Valgkomiteen fastsettes av generalforsamlingen. Komiteen velger selv sin leder.

(3) Ved spørsmål knyttet til habilitet vedrørende Valgkomiteens enkelte medlemmer, skal spørsmålet, i
hvert enkelt tilfelle, avgjøres av Valgkomiteen i henhold til DNTs lover § 21 (Habilitet). Det møter i
denne sammenheng medlemmets varamedlem. 

INSTRUkS FOR VALGkOMITEEN

Innkalling
Generalsekretær innkaller årlig Valgkomiteens medlemmer til komiteens første møte i tilknytning til
DNTs Høstkonferanse. Til innkallingen vedlegges en oversikt over:
• Samtlige personer som er på valg i de enkelte tillitsverv
• Oversikt over komiteens medlemmer
• Hvem som skriftlig har gitt tilbakemelding vedrørende eventuelle gjenvalg, dersom slikt foreligger

konstituering
Valgkomiteen konstitueres på komiteens første møte. Valgkomiteen velger selv sin leder.
Generalsekretæren gjennomgår instruksen for valgkomiteen på møtet 

Saksliste:
• Konstituering med valg av komiteens leder
• Gjennomgang av fremdriftsplan og møtedatoer for valgkomiteen

SAk 9 i
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Valgkomiteens oppgaver
Valgkomiteen skal tilskrive samtlige medlemmer av styret som er på valg – med forespørsel om 
vedkommende ønsker å stille til gjenvalg, ansvarlig for å gjøre dette er komiteens leder. Frist for 
tilbakemelding er 25. januar.

Valgkomiteens andre møte skal avholdes innen 1. februar.

Valgkomiteen bestemmer selv sitt behov for antall møter.

Valgkomiteen skal samtale med alle medlemmer av det sittende styre, samt generalsekretæren. 

Valgkomiteen har som hovedoppgave å finne og vurdere kvalifiserte og interesserte personer til alle
styreverv og komiteer i henhold til organisasjonens lover. Som et ledd i dette arbeidet skal valg-
komiteen sender ut skriftlig forespørsel (eller på annen formålstjenlig måte gjøre dette kjent) til alle
lokallag og forbund om innspill på navn på personer som ønskes inn i DNTs styre og komiteer. Innspill
skal gjøres skriftlig til valgkomiteens leder senest innen 4 uker før generalforsamlingen. Det skal
oppfordres spesielt til at forbundene vurderer og kommer med aktuelle kandidater. 

Ved innspill på nye navn/personer skal valgkomiteen innkalle eller på annen måte ha samtale med de
personene de finner aktuelle og kvalifiserte til en samtale for å kartlegge kompetanse, kvalifikasjoner
og egnethet, før de eventuelt innstilles.

Valgkomiteens innstilling skal – i den grad det er mulig - være generalsekretæren i hende senest 14
dager forut for generalforsamlingen og skal vedlegges selve innkallingen til generalforsamlingen. 
Det skal i størst mulig grad tilstrebes en enhetlig innstilling. Innstillingen skal ikke bekjentgjøres/
utsendes før både de som er innstilt og de som ikke innstilles på gjenvalg er underrettet.

Det forutsettes at Valgkomiteen har undersøkt at de som innstilles til tillitsverv er medlem av 
tilsluttet travlag.

Valgkomiteen er ikke bundet av den innstilling som blir sendt ut sammen med innkallingen til selve
generalforsamlingen. Valgkomitéens endelige innstilling skal – av Valgkomiteens leder – legges fram
direkte for generalforsamlingen. Dersom den endelige innstilling fraviker fra den innstilling som blir
sendt ut sammen med innkallingen til selve generalforsamlingen, skal alle avvik begrunnes.

Valgkomiteen skal kun behandle og innstille på de saker som konkret er fastsatt i DNTs lover § 7-5
(Valgkomité).



16

Forslag fra Oslo Travklubb

Opprettelse av eget påtaleorgan.

§ 7-6 Påtalenemnd

1. Påtalenemnda velges på DNTs generalforsamling og består av leder, 2 medlemmer og 
2 varamedlemmer. Leder skal være jurist.

2. Påtalenemnda avgjør hvilke saker som skal anmeldes DNTs domskomité for brudd på 
Straffebestemmelsene i kapittel 12. Så vel enkeltpersoner som organisasjonsledd kan innrapportere
brudd på straffebestemmelsene, men bare påtalenemnda kan anmelde sakene til DNTs domskomité
med krav om at sak blir reist.

3. Påtalenemnda avgir innstilling til straff.

4. Påtalenemndas avgjørelser fattes av en samlet påtalenemnd. 

5. Påtalememnda kan ikke instrueres av organisasjonleddene.

Dersom forslaget blir vedtatt må § 13-3 endres og § 3-4 (1) 11 Påtalenemnd med varamedlemmer.

Motivering:
Etter lovrevisjonen i 2007 er det tydelig av dagens lov ikke er tilfredsstillende med tanke på travsportens 
rettshåndhevelse som må tilfredsstille grunnleggende rettssikkerhetsprinsipper. Med dagens ordning kan
straffebestemmelsene og saksbehandlingsbestemmelsene benyttes som et travsportspolitisk instrument. 
Det kan også stilles spørsmål om det ved dagens ordning er for stor nærhet mellom påtaleorganet (DNT
styret) og domsorganet (domskomité). Dessuten er spørsmålet om straff lite egnet for en demokratisk
avgjørelse. 
En beslutning om anmeldelse bør avgjøres på et juridisk grunnlag og ikke på et politisk grunnlag. Det er
en trend i internasjonale og nasjonale organisasjoner som vi kan sammenligne oss med at det styrende
organ fritas for anmelderkompetansen.

Innstilling fra styret i Det Norske Travselskap:
Styret i DNT støtter ikke forslaget fra Oslo Travklubb

Styrets vurdering er som følger: 
Lovutvalget støtter ikke innføring av et nytt tungt påtaleorgan. I organisasjonsmessige saker vil en 
forsterket organisasjonsavdeling få ansvaret for saksbehandlingen i forbindelse med anmeldelse og
fremleggelser av saken som aktor. I andre saker vil en som oftest være avhengig av å innhente spiss -
kompetanse for å utferdige anmeldelsen og til å prosedere saken, og en vil da være mest tjent med å
kunne velge den til enhver tid mest relevante og tilgjengelige kompetanse. Dagens ordning vurderes 
derfor som formålstjenelig og kostnadseffektiv.

SAk 9 j
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Forslag fra styret i Det Norske Travselskap 

Straff i dopingsaker
Dopingreglementet er endret på dette punktet ved at det er tatt inn forskjellig straffebestemmelser 
fordelt på forsett, uaktsomhet og objektiv ansvar. Siden straff skal være i henhold til DNTs kapittel 12,
endrer vi denne så den er korrekt i forhold til straff i dopingsaker.

Nytt punkt i DNTs lover kapittel 12-5 (4) med henvisning til straff i dopingsaker tatt inn i 
Dopingreglementets §9 (2) Sanksjoner ved brudd på dopingbestemmelsene.

Forslag til ny tekst i § 12-5 Straffer:

(1) De straffer som kan idømmes er: 

a) irettesettelse.
b) bot.
c) tap av rett til å ha valgte eller oppnevnte verv.
d) tap av rett til å delta i travløp og trening på anlegg eid eller finansiert av DNT (utelukkelse).
e) tap av medlemskap og derav følgende rettigheter (eksklusjon).
f) tap av premier og/eller rekorder når den straffbare handlingen kan ha hatt innflytelse på det 

oppnådde resultatet.
g) tap av rett til å arrangere travløp, eventuelt andre arrangementsmessige reaksjoner.
h) tap av hedersbevisning.

(2) Straff etter bokstavene c), d) og g) kan idømmes for en begrenset tid eller for alltid.

(3) Det kan gis betinget dom med angivelse av prøvetid.

(4) Straff i forbindelse med dopingsaker, henvises til § 9 (2) i Dopingreglement.
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Forslag fra styret i Det Norske Travselskap

Sekretærfunksjonen

Styret foreslår å endre § 5-10 (1) Sekretærfunksjonen, ved å tilføye følgende tekst: alternativt av en 
ansatt person i driftsselskapet tilknyttet travbanen. I tillegg må normallovene for travforbund, 
§ 16 endres likelydende.

Bakgrunnen for forslaget er at dagens ordning i en del tilfeller ikke er i samsvar med våre lover. I tillegg er
ordningen og organiseringen av sekretærfunksjonen under evaluering. Det er også fremkommet ønsker
fra flere forbund om at en legger sekretærfunksjonen til den lokale travbanen. På eierforum møte 23.
Mars var også temaet oppe. Styret er derfor av den oppfatning at det vil være riktig å åpne for ulike 
organiseringsmodeller for forbundssekretærene. For tiden er det 3 forbund der en er inne i en prosess
med å få på plass forbundssekretærfunksjonen.

Forslag til ny tekst § 5-10 (1) Sekretærfunksjonen:ubb

Travforbundets sekretærfunksjon ivaretas av en ansatt person med arbeidsavtale med DNT, alternativt av
en ansatt person i driftsselskapet tilknyttet travbanen.

SAk 9 l
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Forslag fra Oppland Travforbund og Telemark Travforbund

Familiemedlemskap
For familiemedlemskap må hovedmedlemmet og husstandsmedlemmer ha samme adresse, være
samboer/ektefeller. Hovedmedlemmets barn, beholder medlemskapet som husstandsmedlem fram til
fylte 16 år, hvor medlemmet da blir stemmeberettiget i travlaget og opptrer som fullstendig
enkeltmedlem.

Innstilling fra styret i Det Norske Travselskap: 
Det utarbeides generelle regler for familiemedlemskap og utkast til disse legges frem for
drøfting på høstkonferansen 2011. 

Styrets vurdering er som følger:  
Familiemedlemskap er ikke med i dagens normallover for travlag og av den grunn er det ingen generelle
regler for hva som forstås med familiemedlemskap. Ulike regler i lagene for denne typen medlem er en
utfordring for både lag, forbund og gjør det vanskelig å administrere vår medlemsregister. Det foreslås
derfor å utarbeide generelle regler som drøftes i organisasjonen.

Forslag fra Oppland Travforbund og Hedmark Travforbund 

”Styret i Det Norske Travselskap pålegges å ta en gjennomgang av hestesportens organisasjon med det
formål å justere organisasjonen slik at den blir som forutsatt i Odelstingsproposisjon nr. 10 (1995 – 1996).
Om lov om endring i lov 1. juli 1927 nr. 3 om veddemål ved totalisator).

Det innbærer blant annet at:
Representantskapet i Norsk Rikstoto gjeninnføres og tillegges de samme oppgaver som var forutsatt i
Odelstingsproposisjon nr. 10 (1995 – 1996):

• Generelle policy oppgaver, aktivitetsplaner og strategier.
• Drøfte budsjetter og terminlister etter innstilling fra styret.
• Godkjenne årsmelding og regnskaper.
• Velge styre og valgkomité.

Driftselskapene (eid av travsporten i regionene) gis reelle muligheter til å ta ansvaret for driften av sine
baner innenfor de fastsatte rammevilkår.

Det gjeninnføres rammestyring og ikke detaljstyring som i dag. Det var en av forutsetningene fra
departementet ved å legge konsesjonene til Norsk Rikstoto. 

Driftsavtalene mellom Norsk Rikstoto og det enkelte Driftselskap justeres slik at de oppfyller 
forutsetningene i Odelstingsproposisjon nr. 10. 

SAk 10 a
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”Avtalen må være slik at det enkelte totalisatorkjørende selskap inspireres til å drive aktivt for å fremme
av både sport og spill på sin bane og i sin region”.

Til å foreta denne gjennomgangen nedsettes det en arbeidsgruppe hvor DNT oppnevner 2 medlemmer,
Norsk Jockeyklubb oppnevner 1 medlem og Driftsselskapene oppnevner 2 medlemmer. Staten ved 
Landbruks- og Matdepartementet bes om å oppnevne 1 (2) medlem (er). 

Arbeidet skal være avsluttet og forslagene skal være forelagt Landbruks- og Matdepartementet for 
godkjenning innen 30. september 2011!

Innstilling fra styret i Det Norske Travselskap:
Styret gir ikke sin tilslutning til forslaget fra Oppland Travforbund og Hedmark Travforbund

Styrets vurdering er som følger:
Forslaget innebærer at DNT skal arbeide for å gå tilbake til en organisasjonsform for Norsk Rikstoto (NR)
med tilhørende vedtekter datert 6. februar 1997. Disse ble endret 17. januar 2008 og senere 18. januar
2010. Bakgrunnen for endringen var at Stiftelsen vedtekter ikke var i samsvar med Stiftelsesloven. De
spesielle krav om en Stiftelses uavhengighet av Stifterne var sentralt i revisjonen, og det vil ikke være 
forenlig med norsk lovgivning på området å gå tilbake til gamle vedtekter og å innføre representantskap
slik det foreslås. Kravet om vedtektsendring kom fra Stiftelsestilsynet og Landbruks og
Matdepartementet. 

Forholdet mellom de enkelte driftselskapene på de totalisatorkjørende selskapene reguleres i 
driftsavtalene mellom disse selskapene og NR. Det er nå iverksatt en prosess i regi av DNT der en skal
gjennomgå hvordan det drives både på organisasjons og foretningssiden (prosjekt fra forbruk til formål),
og dette prosjektet vil også belyse punktene 2,3 og 4 i forslaget fra Oppland Travforbund. I tilegg er det i
vedtektene fra 2010, § 7. beskrevet hvordan en skal sikre god kontakt og samarbeid mellom DNT og NR.   

Vedtekter for Norsk Rikstoto - § 7:
For å skape en god kontakt mellom stiftelsen og stifterne, formaliseres det minimum to faste 
kontaktmøter i året hvor følgende saker skal drøftes i henhold til stiftelsens formål: budsjetter, 
årsoppgjør, terminlister, godtgjørelser, strategiplaner eller andre saker som NR, NJ eller DNT ønsker å 
behandle.  Møtene innkalles med 1 måneds varsel av NR.

I tillegg innkalles stifterne når saker av særlig viktighet for NR skal drøftes.  Dette vil ikke være saker som
ligger i dagens drift, men ved vesentlig endring av disse eller ved etablering av ny virksomhet.



21

VALG

DNTs styre (§ 4-2):

1. Styret i DNT består av:
• Leder
• Nestleder
• 3 styremedlemmer
• 3 varamedlemmer

2. Funksjonstiden til styrets medlemmer er 2 år, med mulighet for gjenvalg. Styret skal velges
slik at det hvert år velges 2 respektive 3 medlemmer. Varamedlemmene velges hvert år.

3. Når det samlede styret er valgt, velger generalforsamlingen leder og nestleder for ett år av
gangen blant styrets medlemmer.

Følgende styremedlemmer er på valg for to år:
• Merete Johansen, Nord-Norge
• Atle Larsen, Oppland
• Torhild Grimseth Huseby, Østfold

Valgkomiteens innstilling til styremedlemmer:
• Atle Larsen, Oppland
• Tove Paule, Oslo og Akershus
• Sven-Tore Jacobsen, Midt-Norge

Varamedlemmer på valg:
• 1. Varamedlem Geir Stangeland, Rogaland
• 2. Varamedlem Per Erik Hagen, Oslo og Akershus
• 3. Varamedlem Øystein Østre, Østfold

Valgkomiteens innstilling til varamedlemmer:
• 1. Varamedlem Per Erik Hagen, Oslo og Akershus
• 2. Varamedlem Trygve Holtebekk, Agder
• 3. Varamedlem kim Are Sveen, Buskerud

Valgkomiteens innstilling til leder og nestleder:
• Leder: Atle Larsen, Oppland
• Nestleder: Tove Paule, Oslo og Akershus

SAk 11
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kontrollkomité (§ 7-1):

Kontrollkomiteen består av 3 medlemmer og ett varamedlem som velges på generalforsamlingen
for ett år av gangen. Ett av medlemmene skal være regnskapskyndig. Komiteen velger selv sin
leder.

Følgende medlemmer er på valg for ett år:
• Leder Håkon Moe
• Medlem Kari Blom
• Medlem Oddmund Eggum
• Varamedlem Gunnar Eirik Flåten

Valgkomiteens innstilling til kontrollkomité:
• kari Blom
• Åge Hvinden
• Bjørn Sigvard Hansen
• Varamedlem Gunnar Eirik Flåten

Avlskomité (§ 7-2):

Avlskomiteen består av 6 medlemmer som velges på generalforsamlingen. Komiteen velges med
3 medlemmer og to varamedlemmer fra hver rase. Komiteen velger selv sin leder.

Medlemmene velges for 2 år av gangen, men dog slik at 4 er på valg det ene året og 2 det
påfølgende året. Varamedlemmene velges for 2 år av gangen, men slik at en for hver rase
velges hvert år.

Følgende medlemmer er på valg – varmblods:
• Jostein Rekstad
• Varamedlem Truls Heslien

Valgkomiteens innstilling til avlskomité varmblods:
• Jostein Rekstad
• Varamedlem Terje Hotvedt

Følgende medlemmer er på valg – kaldblods:
• Ola Martin Aasen
• Varamedlem Petter Glittum

Valgkomiteens innstilling til avlskomité kaldblods:
• Nils Ø .Vallesether
• Varamedlem Petter Glittum
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Domskomité (§ 7-3):

1.  Domskomiteen behandler alle saker som starter med anmeldelse for brudd på DNTs 
straffebestemmelser.

2.  Domskomiteen består av 3 medlemmer med varamedlemmer som alle velges på general -
forsamlingen. Den juridiske kompetanse/bistand innleies sentralt fra DNT. 
Denne person har ikke stemmerett i Domskomiteen.

3.  Domskomiteens medlemmer og varamedlemmer velges for 3 år av gangen, men slik at ett
medlem med personlig varamedlem velges hvert år.

4.  Domskomiteen velger selv sin leder. Lederen og dennes personlige varamedlem skal ha 
kompetanse som for dommere i tingretten.

5.  Domskomiteen settes med 3 medlemmer. Leder eller dennes personlige varamedlem skal 
alltid delta i forhandlingene.

6.  Domskomiteen er ikke underlagt styrende organers instruksjonsmyndighet.

Følgende medlemmer er på valg:
• Jan A. Enger
• Varamedlem Oddny Delet

Valgkomiteens innstilling til domskomité var ikke klar ved utsendelse.

Appellkomité (§ 7-4):

1.  Appellkomiteen består av 3 medlemmer med personlige varamedlemmer som alle velges på 
generalforsamlingen.

2.  Appellkomiteens medlemmer og varamedlemmer velges for 3 år av gangen, men slik at ett
medlem med varamedlem velges hvert år. Den juridiske kompetanse/bistand innleies sentralt
fra DNT. Denne person har ikke stemmerett i Appellkomiteen.

3.  Appellkomiteen velger selv sin leder. Lederen og dennes personlige varamedlem skal ha 
kompetanse som for dommere i tingretten. Øvrige medlemmer av appellkomiteen bør ha
juridisk kompetanse og/eller erfaring som hovedfunksjonær.

4.  Appellkomiteen behandler og avgjør med endelig virkning alle avgjørelser truffet av 
banedommerkomiteen og domskomiteen.

5.  Appellkomiteen er ikke underlagt styrende organers instruksjonsmyndighet.

Følgende medlemmer er på valg:
• Finn Hagen
• Varamedlem Bjørn Steinar Moe

Valgkomiteens innstilling til appellkomité:
• Tormod Thorbjørnsen
• Varamedlem Thormod Skaare
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Valgkomité (§ 7-5):

1.  Valgkomiteen består av 5 forbundsledere med personlige varamedlemmer, fortrinnsvis 
forbundsledere, valgt på generalforsamlingen med funksjonstid ett år. Det er anledning til
gjenvalg. Valgkomiteen velger selv sin leder. Valgkomiteen skal på general forsamlingen
fremlegge forslag på kandidater til følgende verv i DNT:

a) medlemmer og varamedlemmer til styret.
b) leder og nestleder.
c) medlemmer og varamedlemmer til Kontrollkomiteen.
d) medlemmer og varamedlemmer til Avlskomiteen.
e) medlemmer og varamedlemmer til Domskomiteen.
f) medlemmer og varamedlemmer til Appellkomiteen.
g) medlemmer og varamedlemmer til Valgkomiteen.

2.  Generalforsamlingen fastsetter instruks for valgkomiteen.
3.  Valgkomiteen kan ikke innstille egne medlemmer til tillitsverv.
4.  Valgkomiteens innstilling sendes styret til behandling på generalforsamlingen.

Følgende medlemmer er på valg:
• Svein Norling
• Gustav Larsen
• Arne Salberg
• Bjørn Schei
• Ulf Johansen

• Varamedlem Ole Seigerud
• Varamedlem John Blindheim
• Varamedlem Kjellaug Langaard
• Varamedlem Terje Bøe
• Varamedlem Arne Herberg

Valgkomiteens innstilling til valgkomité var ikke klar ved utsendelse.
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