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Buskerud Travforbund 

PROTOKOLL FRA STYREMØTE 13 – 2021 
 
Tid:   10.mai 2021 kl. 16:30 – 19:30 
Sted:  Nedmarken Kafè 
Til stede: Endre Storhaug, Jan Martin Bjerring, Anita Sønsteby, Erling Bottolfs, Elisabeth 

Bremeyer Carlsen (via Teams), Mari Ann Skålien (1.vara) 
Elisabeth Furuholt (2.vara) 

Forfall:   
Fra adm: Hege Rokseth 
  
SAKSLISTE: 

Saksnr. Styreperiode Sak Ansvarlig 
S1-13 2020 – 2021 Godkjenning av protokoll BT 11 Styreleder 
S2-13 2020 – 2021 Tildeling av stallplass Myremoen Styreleder 
S3-13 2020 – 2021 Tilbakemelding til styret fra ØET Styreleder 
S4-13 2020 – 2021 Situasjonen rundt styrene i Buskerud Styreleder 
S5-13 2020 – 2021 Årsberetning  Forbundssekretær 
S6-13 2020 – 2021 Søknad kjøredrakt Rishovd Styreleder  
S7-13 2020 – 2021 Medlemsmøte 21.mai  Styreleder 
S8-13 2020 – 2021 Brev fra Drammen og Opland ang Jarlsberg Arena Styreleder 
S9-13 2020 – 2021 Saksforslag fra Modum til generalforsamling Styreleder 

  Eventuelt  
 

 
PROTOKOLL 
 
S 1-13/20-21 Godkjenning av protokoll BT 11 

 
Vedtak: Styret godkjente protokoll BT 11 

 
S2-13/20-21 Tildeling av stallplass Myremoen 

Erling og Endre har vært på befaring på stallen som er knyttet til Myremoen. Eieren 
vil fortsatt leie ut dersom det er snakk om en lengre leiekontrakt. Dvs minst to år. Vi 
er mest interessert i de 15 boksene oppe med opsjon på de ni boksene i kjelleren. 
Det er også tre eller fire bokser ute, men de ble ikke besiktiget ved befaringen. Pris 
på eventuelt leie er ikke diskutert ennå. Tanken er at BT vil stå som leietaker og leie 
ut videre til travtrenerne. Vi ser for oss at dette kan fungere som en reserveløsning 
mens vi bygger på Myremoen. 
Det er 34 bokser på Myremoen som skal renoveres.  
Øvre Eiker sin generalforsamling har vedtatt at de ikke ønsker å drifte en amatørstall 
Det forhandles om stallplasser som vil dekke det behovet det er søkt om. 
- Erling skal ringe Mattis Asplin i BTE om at BTE overtar forhandlingene og lager 
forslag til kontrakt med prismodell.  
- BTE skal også sjekke om boksleie er fritatt for mva 

 
Vedtak: Styret tok saken til orientering, og Erling Bottolfs følger opp saken mot BTE 

 
  



 
 
 

Buskerud Travforbund Protokoll styremøte 10.5.2021 Side 2 
 

Buskerud Travforbund 

S3-13/20-21 Tilbakemelding sendt til styret fra Øvre Eiker Travselskap.  
Følgende to punkter er tilbakemeldinger fra deres generalforsamling den 4.mai: 
1. Informasjon: Medlemmene syntes de har fått særdeles lite informasjon om hva 
som skjer på Myhremoen og til hvilke tidspunkt. Dette har blitt tatt opp en rekke 
ganger, og nå når prosessen er i gang håper medlemmene at det informeres 
fortløpende på facebook-sidene til ØET. De ønsker også en plan over hva som skal 
skje og når det skal skje.  
2. Planlegging: Våre medlemmer syntes det er veldig synd at ingen brukere av banen 
og anlegget er tatt med i utviklingen. Det er disse som kjenner området der oppe 
best. 
 
Styret diskuterte punktene, og ble enige om en kommunikasjonsplan. Jarle Olsen vil 
brukes som konsulent inn i arbeidsgruppa for Myremoen. Han representerer Øvre 
Eiker.  

 
Vedtak: Styret vedtok at Anita Sønsteby, som er styrets representant i arbeidsgruppa for 
Myremoen, blir ansvarlig for kommunikasjon ut til brukergruppa på Myremoen, for 
informasjon som deles på nettsiden og det som kan deles på FaceBook-siden til forbundet. 
Styret vedtok at forbundssekretær Hege Rokseth skal bistå Anita rundt det praktiske knyttet 
til dette.  
 

S4-13/20-21 Situasjonen rundt styrene i Buskerud 
Styret diskuterte samarbeidsklima og arbeidsform. Det ble også tatt opp saker rundt 
tillitt og lojalitet imellom styremedlemmene. 

 
Vedtak: Styret viste til tidligere utarbeidet styreinstruks. Videre arbeid og samhandling skal 
følge den gitte instruksen.  
 

S5-13/20-21 Årsberetning 
Forbundssekretær gikk gjennom status. Vi mangler innhold til den sportslige delen. 

 
Vedtak: Styret vedtok at Jan Martin Bjerring sender innhold til det sportslige innen 18.mai 
 

S6-13/20-21 Søknad kjøredrakt Rishovd 
Rishovd har tilhørighet til Krødsherad og Sigdal. Han var tidligere en aktiv ponnikusk, 
men han har nå kjørt opp til stor hest for ungdom. Han er 16 år. Han søker om støtte 
til kjøredrakt på 4000 kroner. 
 

Vedtak: Styret gikk enstemmig inn for å gi Rishovd støtte til kjøredrakt. 
 

S7-13/20-21 Medlemsmøte 21.mai 
Styret diskuterte rundt det som skal legges frem og diskuteres på medlemsmøtet 
den 21.mai. Man skal presentere og forklare rundt en tenkt eiermodell.  
 

Vedtak: Styret ble enige om det som skulle presenteres i medlemsmøtet. 
 

S8-13/20-21 Brev fra Drammen og Opland ang Jarlsberg Arena 
Styret gikk gjennom brevet som ble sendt til Buskerud Travforbund fra Drammen og 
Opland Travselskap angående Jarlsberg Arena AS. Se vedlegg. 
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Vedtak: Styret stemte fire mot en stemme (J.M.Bjerring) for at styreleder skulle sende svar 
fra Buskerud Travforbund hvor styret ikke skal flagge en avgjørelse. 
 

S9-13/20-21 Saksforslag fra Modum Travlag til generalforsamling 

 
Vedtak: Styret diskuterte saken, og var enstemmig enige i å ta dette opp som en sak på 
Generalforsamlingen 1.juni 2021. Styret poengterte at man må sjekke hvilke skattemessige 
utfordringer som kan oppstå, og at man må sette seg godt inn i dette før man gjør eventuelle 
vedtak om dette.  

 
Eventuelt  

- Erling Bottolfs ønsket å meddele at han ikke stiller til valg på generalforsamling, og at han 
ønsker å stille sin plass i arbeidsgruppen på Myremoen til disposisjon 

- Dato for Generalforsamling. Det ble foreslått å flytte dato for Generalforsamling fra 8.juni til 
1.juni for å ha den på samme datoen som Vestfold Travforbund i og med at man skal 
behandle Jarlsberg Arena. Styret stemte for å flytte GF til 1.juni mot en stemme 
(J.M.Bjerring).  
 
 

 
 
Endre Storhaug  Erling Bottolfs Jan Martin Bjerring  
 
 
 
                      Anita Sønsteby                                         Elisabeth B. Carlsen 
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Vedlegg: Brev fra Drammen og Oplan Travselskap
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