
Referat Vestfold Travforbund - styremøte 
Jarlsberg Travbane, 9. mai 2022 kl.19:00 – 21:00 
 

Til stede:  

Styreleder: Tom Andersen Styremedlemmer: Tina Gabrielsen, Malin Sandbæk, Celine Dobloug Talbot, Sigvart 
Grorud. Varamedlem: Christoffer Sommerstad 

Saksliste: 

1. Jarlsberg Travbane Drift AS – Vestfold Travforbunds innstilling til nytt styre på GF 11. mai 2022 

Referat:  

Møtet ble åpnet med at VT styreleder Tom Andersen ønsket velkommen.  

VT styret mener at styret i Jarlsberg Travbane Drift AS økes med ett medlem – fra 5 til 6 medlemmer. Det gir 
mulighet for en «geografisk» balanse i styret noe vi vurderer som hensiktsmessig. Det gir følgende:   

 2 styremedlemmer som «representerer» Vestfold  
 2 styremedlemmer som «representerer» Buskerud 
 2 styremedlemmer oppnevnt av DNT 

 
Vedtektene må oppdateres med dette. 

Det er viktig at det skapes gode muligheter for å utvikle samarbeidet mellom Buskerud/Vestfoldtravet og som 
sådan er Jarlsberg Travbane Drift AS en meget viktig felles arena.  

Styret i Vestfold Travforbund er omforent om at følgende kandidater innstilles til styret i Jarlsberg Travbane 
Drift AS: 

 Tom Andersen, nyvalgt Styreleder i Vestfold Travforbund, innstilles som styreleder Jarlsberg Travbane 
Drift AS for to år. Tom er sivilingeniør og arbeidet i 37 år som rådgivende ingeniør i store 
industriprosjekter. Han er gründer og har vært styreleder i Omega Holtan AS i denne perioden. Tom 
har vært styremedlem i Stokke og Omegn Travforening i 15 år hvor av fem år som styreleder. Han har 
også vært varamedlem i Norsk Rikstoto. Se vedlagte CV for nærmere detaljer. 

 Tina Gabrielsen, styremedlem i Vestfold Travforbund, innstilles for et år 
o Se vedlagte CV for nærmere detaljer 

 Malin Sandbæk, styremedlem i Vestfold Travforbund, innstilles som varamedlem for et år. Butikksjef i 
«hestebutikken» Horze på Jarlsberg. Sitter i styret i Vestfold Travforbund. Stort kontaktnett i 
Vestfoldtravet 

 Celine Dobloug Talbot 22 år, fungerende styremedlem i Vestfold Travforbund, innstilles som 
varamedlem for et år 
NB! For Vestfold Travforbund er det viktig at varamedlemmer blir kalt inn på styremøter slik at de 
får erfaring og kontinuitet med saker som det styret arbeider med. Det bør vurderes om dette 
punktet tas inn i selskapets vedtekter. 
 
Vestfold Travforbund ønsker at Anita Sønsteby blir nestleder i styret i Jarlsberg Travbane Drift AS. 


