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Buskerud Travforbund 

PROTOKOLL FRA STYREMØTE 9 – 2021 
 
Tid:   10.februar 2021 kl. 18:00 – 21:30 
Sted:  Microsoft Teamsmøte 
Til stede: Endre Storhaug, Erling Bottolfs, Elisabeth Bremeyer Carlsen, Anita Sønsteby, 

Elisabeth Furuholt (f.o.m. S 3 – t.o.m. S 5), Mari Ann Skålien (f.o.m S 5 og til 
møteslutt) 

 
Forfall:  Jan Martin Bjerring 
 
Fra adm: Hege Rokseth 
  
SAKSLISTE:   
  

S 1-9/20-21 Godkjenning av protokoll fra styremøtet BT-8 2020  
S 2-9/20-21 Regnskap v/forbundssekretær  
S 3-9/20-21 Søknader om DU-midler 
S 4-9/20-21 Forslag til budsjett 2021 v/forbundssekretær 
S 5-9/20-21 Drammen Travbane regulering  
S 6-9/20-21 Myremoen status 
S 7-9/20-21 Status Nye Jarlsberg  
S 8-9/20-21 Valgkomite, sende ut innkalling. 
S 9-9/20-21 Årsberetning versjon 0.1  
S10-9/20-21 Årets hest 
 
Eventuelt 

- Gjennomgang av saker til Landsråd  
- Bildene med årets hest 2019 etc.  
- BT Generalforsamling – ny dato 

 
PROTOKOLL 
S 1-9/2020 Protokoll fra styremøte 8 – 2020 
   
Vedtak: Protokollen ble godkjent uten anmerkninger 
 
S 2-9/20-21 Regnskap v/forbundssekretær  
 
Vedtak: Foreløpig regnskap tatt til orientering 
 
S 3-9/20-21 Søknader om DU-midler 
Med inntil 1/3 av den totale kostnaden kan det gis DU- tilskudd til treningsbane, rettstrekk, 
treningsløype, lysanlegg, påselingsplasser, staller og flerbruksanlegg. Søknad sendes DU- utvalget 
innen 31/1-2017 via forbundet for innstilling. Det gis i utgangspunktet ikke tilskudd til vedlikehold. 
Behandling:  
Drammen og Opland Travselskap – søknaden omfattes ikke av DU-midler, men banebidrag. 
Anleggsansvarlig og forbundssekretær går igjennom kategoriene for banebidrag, og sender inn 
anbefaling til DNT.  
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Lier Travlag – søknaden gjelder også banebidrag. Det er kun Skjeggerud som er godkjent fra 
tidligere. De to andre treningsløypene må godkjennes av ansvarlig for anleggene i BT. Lier må i 
tillegg legge frem avtaler med grunneiere for bruk av områdene. 
Ringerike og Hole Travselskap – Det må foreligge en avtale med grunneier før vi kan sende inn 
DU-søknaden. Styret stiller seg positive til søknaden, men leieavtale av grunnen må tilfredsstille 
kravene i henhold til DNTs retningslinjer fra DU-utvalget. Blant annet at avtalen med grunneier må 
lyde på min.30 år. 
Søknader bør i fremtiden gå via BT før man kontakter DNT.  
 
Vedtak: Styret stiller seg positive til søknadene. Formalitetene må være ivaretatt. Søknadene 
behandles ut ifra den dokumentasjonen som foreligger.  Styrevedtaket sendes til søkerne og 
DNT når søknadene er gjennomgått av anleggsansvarlig og forbundssekretær.  
 
S 4-9/20-21 Forslag til budsjett 2021 v/forbundssekretær 
Behandling: Styret gikk gjennom budsjettforslaget, justerte noen poster og kom med forslag 
til budsjettering av Hestens Dag tilknyttet åpningen av Myremoen til høsten.  
 
Vedtak: Budsjettet ble vedtatt og legges frem for GF. 
 
S 5-9/20-21 Drammen Travbane regulering  
Det har vært møter med ledelsen i Drammen kommune. Kommunen vil komme tilbake til 
justert fremdriftsplan i løpet av februar. Det er Buskerud Trav Eiendom som har representert 
travet i disse møtene.  
Vedtak: Styret tok saken til orientering 
 
S 6-9/20-21 Myremoen status 
Øvre Eiker har mottatt forslag til avtale fra Eiendom. De går gjennom detaljene før de sender 
den tilbake.  
BT har sendt søknad til DNT om lån til etableringen. Vi venter svar på søknaden.  
Arbeidsgruppen for Myremoen ble bedt om å ta ansvar for Hestens Dag og åpning av «Nye» 
Myremoen.  
Vedtak: Styret gir arbeidsgruppen fullmakt til å arrangere åpning av «Nye» Myremoen 
innenfor budsjett.   
 
S 7-9/20-21 Status Nye Jarlsberg  
Styringsgruppen består av Gunnar Flåten, Roger Hansen, og Ole Anton Langedrag fra 
Vestfold og Endre Storhaug, Erling Bottolfs, Mattis Aspelin og Trond Thorseth fra Buskerud. 
Øystein Dale er sekretær. 
Det var et møte den 4.februar hvor det ble diskutert videre fremdrift. Arbeidsgruppen består 
av Trond Thorseth, Gunnar Flåten, Mattis Aspelin og Roger Hansen. De skal komme tilbake 
med et forslag til samarbeidsform fremover.  
Vedtak: Styret tok saken til orientering 
 
S 8-9/20-21 Valgkomite, sende ut innkalling. 
 
Vedtak: Forbundssekretær sender ut varsel til medlemmene i valgkomiteen hvor vi ber 
valgkomitéens medlem Jon Lyngås om å kalle inn til møte for konstituering.  
BTs generalforsamling er vedtatt flyttet til tirsdag 8.juni 2021.  
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S 9-9/20-21 Årsberetning versjon 0.1  
Styret gikk gjennom første utkast og bruker tiden frem til neste styremøte til å gå nøyere 
igjennom dokumentet og bidra med mer detaljert innhold innen 1.mars 
 
Vedtak: Årsberetning vedtas i styremøtet i mars.  
 
S10-9/20-21 Årets hest 
Styret går gjennom forslaget fra Harald Martinsen, og kommer med eventuelle innspill innen 
23.februar.  
Styret berømmer jobben som Harald Martinsen har gjort med arbeidet knyttet til årets hest.  
Vedtak: Årets hest vedtas i styremøtet 23.februar. 
 
 
Eventuelt 

- Bildene med årets hest 2019 etc.  
- GF vedtatt flyttet til tirsdag 8.juni 2021 

 
 
 
 
Endre Storhaug  Erling Bottolfs                          Elisabeth Bremeyer Carlsen
  
 
 
 
Anita Sønsteby Elisabeth Furuholt  Mari Ann Skålien 


