
 
Protokoll 

STYREMØTE nr. 17/09 
i Det Norske Travselskap 

fredag 6. november 2009 kl. 10.30 
Telefonmøte 

 
Til stede fra Styret:  Merete Johansen, Atle Larsen, Torhild Grimseth Huseby, Tina Dale Brauti, 

Torbjørn Frøysnes og vara Per Arne Enholm 
Fra administrasjonen:  Odd H. Johansen  

 
 

S 8/17 Sertifisering og Avl 
a) Dopingsak Fjellstad Goggen 

 
Vedtak:  
Anmeldelse av Fjellstad Goggen, med påstand om straff for overtredelse av DNTs  
dopingreglement oversendes Domskomiteen i DNT for behandling.  

 
b) Dopingsak  Skogbryn Svarten 

 
Vedtak:  
På grunnlag av Administrasjonens saksdokumentasjon vedr. brudd på DNTs 
dopingreglement av Skogbryn Svarten, vedtok styret at anmeldelse utferdiges og 
oversendes til DNTs Domskomité for behandling. 

 
 

S 10/17 Sentralforbundet: 
 Konstituering av ny styreleder 

Nestleder Merete Johansen konstitueres som leder inntil Styreleder Nils Dagestad er 
friskmeldt. 
Valg av nestleder utsettes. 
Merete Johansen orienterte om de mest presserende oppgaver som ligger foran oss. 

 Det som kommer først er Budsjett hvor vi fra Norsk Rikstoto ved Mattis Asplin er invitert 
til møte i neste uke for å gjennomgå styret i NRs prinsippvedtak for budsjettrammene. 

 NR har  vedtatt null økning i drift og prosjekter vil bli vurdert spesielt . Fra DNT møter 
Merete Johansen og Ivar Egeberg. 

 Styret vil bli orientert  
  
  
 
S 11/17 Eventuelt – saker til informasjon: 
 Disiplinærsak Bjerke Travbane sak 11/16 i styremøte 30.10.09 
 Merete orienterte om saksforløpet 
 Torbjørn  Frøysnes  ba styret om å vurdere denne saken på nytt med  utgangspunkt i lov 

om ytringsfrihet ,før saken oversendes domskomitè. 
 Vedtak: 
 Styrets vedtak i styremøte nr 16 30.10.09 gjøres om og administrasjonen får oppgave og 

vurdere saken  på nytt, eventuelt med advokathjelp, til neste ordinære styremøte. 
  
 Neste styremøte starter torsdag 10.12.09 kl 20 00 med en julemiddag, og neste morgen 

fredag 11.12.09, starter dagen med befaring av Nannestad Travsportsenter før 



styremøtet fortsetter. Administrasjonen kommer tilbake med sted for middag, møte og 
overnatting. 

 
 
 
Oslo, 6.11.2009 
 
Det Norske Travselskap 
 
Merete Johansen     
    Odd H. Johansen  
 
 


