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Buskerud Travforbund 

PROTOKOLL FRA STYREMØTE 7 – 2020 
 
Tid:  17.11.2020 kl. 16:00 – 17:35 
Sted:  Microsoft Teamsmøte 
Til stede: Endre Storhaug, Erling Bottolfs, Elisabeth Bremeyer Carlsen, Anita Sønsteby, 

Jan Martin Bjerring, Mari Ann Skålien (fra kl.17:00) 
 
Ikke til stede: Elisabeth Furuholt, 
 
Fra adm: Hege Rokseth 
  
SAKSLISTE:   
  
Saksliste styremøte: 
 

Sak 1-7/2020 – Protokoll godkjennes 
Sak 2-7/2020 – Valg av representanter til arbeidsgruppe Myremoen 
Sak 3-7/2020 – Utleie stallsiden, hesteringen  
Sak 4-7/2020 – Info om Helgelandsmoen 
Sak 5-7/2020 – Avklaring på utleie staller 

- skal staller stenges av? 
- kostnader leie av bokser?  
- hva skal være inklusiv? 

Eventuelt 
 

PROTOKOLL 
S 1-6/2020 Protokoll fra styremøte 6 – 2020 
   
Vedtak: Protokollen ble godkjent 
 
Sak 2-7/2020 – Valg av representanter til arbeidsgruppe Myhremoen 
Saken ble diskutert i fellesmøte mellom eiendom og drift. Valget må gjøres av BT. Erling og 
Anita ble foreslått i fellesmøte. 
 
Vedtak: Styret valgte enstemmig de foreslåtte kandidatene. Erling og Anita   
 
Sak 3-7/2020 – Utleie stallsiden, hesteringen  
Saken ble diskutert i fellesmøtet den 20.10.2020. Jan Martin har gjort litt research hos de 
som bruker banen regelmessig. Det kan være greit å leie ut noe av det som er lengst unna 
inntil vi har mulighet til å bruke fasilitetene på Myhremoen.  
Styret diskuterte de forskjellige mulighetene. Det er viktig at et eventuelt utleie gjøres til 
noe som ikke generer trafikk.  
Vedtak: Styret vedtok at et eventuelt utleie kan gjøres av boksene opp mot Krokstadelva og 
de med dører. Kun som utleie og som ikke generer daglig trafikk. Rikstotoboksene leies ikke 
ut. Det er viktig at eventuelle leietakere blir gjort klar over at de må ta hensyn til 
hestetrafikken i området.  
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Sak 4-7/2020 – Info om Helgelandsmoen 
Styret diskuterte hva vi skal mene rundt dette prosjektet. Styreleder konkretiserte hvilke 
muligheter vi har ved et slikt prosjekt, og hvilke forutsetninger vi må stille som krav.  
 
Vedtak: Styreleder tok imot innspillene og tar de med i styremøtet Eiendom til 24.11.2020 
 
Sak 5-7/2020 – Avklaring på utleie staller 

- skal staller stenges av? 
- kostnader leie av bokser?  
- hva skal være inklusiv? 

 
Kostnadene ble lagt frem i fellesmøtet mellom styrene i Eiendom og Drift. Styret i BT har 
sett på detaljer rundt dette. De ble sendt av Mattis Aspelin til styret i BT etter møtet.  
Styret diskuterte hva som skal være inklusiv i en leieavtale, og hva som skal være utgifter 
som leietakerne må stå for selv. Det ble også diskutert om man skal gjøre endringer og 
eventuelt omfanget av endringene nå såpass tett opp i oppstart på Myhremoen.  
 
Vedtak: Styret vedtok å se på muligheter for å redusere tapet på enkelte av de faste 
kostnadene som er knyttet til utleieavtalene uten å gjøre situasjonen for vanskelig for de 
eksisterende leietakerne.  
 
Protokolltilførsel: 
Jan Martin Bjerring fremmet følgende protokolltilførsel: Buskerud Trav Eiendom AS 
viderefører de eksisterende avtalene slik de foreligger i dag frem til vi skal flytte over til 
Myhremoen.  
 
Eventuelt 

- Premiesamlingen til Benn Orre. Det er ønske om å få denne levert tilbake. Styret 
foreslår at vi får et skriftlig dokument fra familien representert ved fru Orre og begge 
døtrene.  
Styret skal også å sjekke ut omstendighetene rundt samlingen – om den er gitt eller 
om den er lånt ut til travet.  Det er viktig at de juridiske sider av saken sjekkes opp 
før den eventuelt leveres ut. Styret tar saken opp til vedtak når forholdene er 
klarlagt. 

- Amatørstall. Det er kommet inn en forespørsel. Saken sendes over til Buskerud Trav 
Eiendom AS v/Mattis Aspelin 

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


