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Buskerud Travforbund 

PROTOKOLL FRA STYREMØTE 3 – 2021 
 
Tid:   14. september 2021 kl. 16:30 – 20:30 
Sted:  Drammen travbane 
Til stede: Endre Storhaug, Anita Sønsteby, Arne Rødby, Pål Sem og Erik Skaug 
Forfall:  Mari Ann Skålien 
Fra adm:  
  
SAKSLISTE: 

Saksnr. Styreperiode Sak Ansvarlig 
S1-3 2021 – 2022 Godkjenning av protokoll BT Styreleder 
S2-3 2021 – 2022 Evaluering av DNT0s generalforsamling Styreleder 
S3-3 2021 – 2022 Økonomi / resultatrapport Styreleder 
S4-3 2021 – 2022 Status Myemoen Nestleder 
S6-3 2021 – 2022 Status Jarlsberg Arena Styreleder  
S7-3 2021 – 2022 Årets kåringer 2020 Styreleder 

  Eventuelt  
 

 
PROTOKOLL 
 
S 1-3/21-22 Godkjenning av protokoll BT, det undersøkes hvilke protokoller som mangler 

godkjenning. 
 

Vedtak: Styreleder følger opp dette i samråd med forbundssekretær. 
 

S2-3/21-22 Evaluering av DNT`s generalforsamling 
Det opplevdes som en bra generalforsamling, med god stemning og en verdig 
avslutning for avtroppende leder. Diskusjon rundt valg og temaer som var 
oppe til behandling. Vi nådde ikke frem med vårt ønske om å få behandlet 
innsendt forslag om klasseløpsuke hos de andre forbundene på møte fredag. 
Vi valgte derfor å gå for styrets innstilling for å kunne jobbe videre med 
forslaget om en klasseløpsuke gjennom innspill til strategi og handlingsplan.  

 
Vedtak: Styret tok saken til orientering 

 

S3-3/21-22 Økonomi/resultatrapport 
Gjennomgang av regnskap pr. august 21 

 
Vedtak: Tatt til etterretning. 

 
S4-3/21-22 Status Myremoen 

Stallene er ferdige, foruten rydding på lager bak. Banene er blitt veldig fin, og 
støpning av platting gjestebokser er planlagt denne uken.  Det skal være 
begynt på nedsetting av stolper for luftegårder i dag. Vi tar sikte på å flytte 
opp hester og folk fredag 24.9.21. Indre bane, islandshest bane. Lys på banen, 
undersøke muligheter.  
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Vedtak: Styret tok saken til orientering 

 
S5-3/21-22 Status Jarlsberg Arena 

Møte i den store prosjektgruppen ble gjennomført tirsdag 7.9.21. Det må 
jobbes frem en ny plan og det er viktig å skynde seg langsomt. Det innhentes 
en ny takst på Jarlsberg og sammen skal de to taksene på Jarlsberg og de tre 
takstene på Drammen skape grunnlaget for forhandlinger. Det er mange 
uavklarte spørsmål angående prosjektet i denne tidlige fasen.  
 
Vedtak: Styret tok saken til orientering 
 

S6-3/21-22 Årets Kåringer 2020 
 
Hjemmesider: http://www.travsport.no/Organisasjon/ForbundLag/Buskerud-
Travforbund/Nyheter/Arets-karinger-2020/   
- 
Facebook: https://www.facebook.com/2325769934347096/photos/a.234060
0546197368/2959010991022984/. 

  
 Det er allerede besluttet at det lages og sendes ut bilder til både nominerte 

og vinnere. 
 
Vedtak: Styret har vedtatt dette i tidligere møte og dette følges opp av 
forbundssekretær? 

 
S7-3/21-22 Supplerende konstituering 
  Gjennomgikk hvilke funksjoner som manglet i tidligere konstituering. 
 

Vedtak: Styret representeres ved Pål Sem på Til start og Erik Skaug på 
rutineløp 
 
Eventuelt – ingen saker meldt inn 

 
 

 
 
 
Endre Storhaug  Anita Sønsteby                                          Arne Rødby 
 
 
 
 Pål Sem                                  Erik Skaug 
 


