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ENDELIG PROTOKOLL FRA STYREMØTE 3 – 2020 
 
Tid:  18.8.2020 kl. 16.00-17:45 
Sted:  Administrasjonen, Drammen Travbane 
Til stede: Endre Storhaug, Erling Bottolfs, Elisabeth Bremeyer Carlsen, Anita Sønsteby, 

Jan Martin Bjerring, Mari Ann Skålien, Elisabeth Skålien 
Referent: Hege Rokseth 
  
SAKSLISTE:   
S 1-3/20             Protokoll styremøte 1 og 2/2020 
S 2-3/20             Ekstraordinær generalforsamling forberedelse 
S 3-3/20             Til Start 
S 4-3/20             Rutineløp 
S 5-3/20             Banen på Drammen 
S 6-3/20             Status Drammen Travbane 
S 7-3/20             Lier 
  
Eventuelle saker 
 
PROTOKOLL 
Elisabeth Furuholt presenterte seg selv for styret 
S 1-3/20             Protokoll styremøte 1 og 2/2020 
  Godkjent 
S 2-3/20          Ekstraordinær generalforsamling forberedelse 

Styret gikk gjennom dokumentene uten merknader 
S 3-3/20  Til orientering. Til Start Drammen:  

To og eldre: 31/8 og ettåringer: 19/10.  
Jan Martin Bjerring blir med som trener.  
Vestfold: 14/9 og 26/10 (mulighet for å være med begge steder…)  

S 4-3/20          Rutineløp.  
Hver 14.dag. Første gang 5.9 
Styret vedtok at Jan Martin Bjerring er ansvarlig.  

S 5-3/20 Til orientering. Banen på Drammen 
Forsiden av adm.bygg er leid ut til tivoli i to uker. 
Bygget er leid ut – venter på bekreftelse 
Nye vaskehaller er leid ut 
Bokser som er tette skal leies ut – veteranbiler 
Rikstotobokser – skal i utgangspunktet ikke leies ut, men det vurderes hvis 
hensiktsmessig 
Salg av utstyr: trenger 5-6 stykker som kan være med å gjøre klar til salg. Må 
gjennomgås og nummeres.  
Tribunen skal eventuelt gis bort dersom de tar den ned selv. To aktuelle 
kandidater.  
En person i 50 % stilling. Renate Aalien bistår med å gjøre banevedlikehold 
ved behov. 
En person er sykemeldt. Det skal gjennomføres dialogmøter. NAV har et 
system for dette. Anita Sønsteby bistår. 
Forbundsleder er på banen to dager i uka i denne perioden.  



 
 
 

Buskerud Travforbund Protokoll styremøte 18.08.2020 Side 2 
 

Buskerud Travforbund 

S 6-3/20 Til orientering. Status Drammen Travbane 
Utbygging. Drammen kommune sier at det skal behandles første gang i 
oktober. Det skal sjekkes grunnforhold. Kvalitetssjekk. Området skal 
reguleres.  

S 7-3/20 Til orientering. Lier 
Saker som er meldt inn ble dessverre ikke med. Styret beklager dette, og følger 
det opp mot neste generalforsamling i DNT i april 2021.  
Styret ble enige om at forbundssekretær melder inn sakene til neste 
generalforsamling i DNT i april 2021 

S 8-3/20 Modum travselskap -søknad. 
Bjerring er ikke inhabil, men Mari Ann Skålien er det fordi hun sitter i styret. 
Samarbeidsprosjekt med Modum Bad (nabo og grunneier). Det gjelder 
treningsløypa som det er innvilget penger til. Dette vil føre til en svært god 
forlengelse og forbedring av trengingsløypa. Da kan flere trene uten å måtte 
kjøre hest på henger. Vil kunne vitalisere det eksisterende treningsanlegget. 
Kjell Grønvold vil at vi skal komme og se på det.  
Erling Bottolfs har sett anlegget, og synes det ser flott ut. Forslag fra Bottolfs: 
Styremøte kan kanskje holdes et annet sted enn på banen. Hva med å veksle på 
å holde styremøtene på de forskjellige lagene? Vikersund neste, så kan vi 
besiktige anleggene samtidig? 
Styret ser positivt på søknaden og vil gjerne komme på befaring. Styret 
ber Modum forsikre om at det blir en bruksavtale med de involverte slik 
at man er sikker på at alle kan bruke det og at det er lov å kjøre hest i 
hele trasèen.  

S 9 – 3/20  Banebidrag 
Styret foreslår å ta en befaring, og vurdere kategoriseringen på nytt. 
Saken utsettes til møte i september. 
 
 

Eventuelt 
1. Siv har sagt opp trenerstallen.  

Elisabeth Furuholt har kommet med forslag om å leie ut til ridehest.  
Styret synes det er interessant og ser på muligheter videre.  
     

 
 
Endre Storhaug  Erling Bottolfs Elisabeth Bremeyer Carlsen
  
 
 
                          Jan Martin Bjerring                                      Anita Sønsteby 


