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    Vestfold Travforbund 

 
PROTOKOLL  
STYREMØTE 8 – 2020-2021 
 
Tid:  9.12.2020 kl. 18:00 – 20:30 
Sted:  Teams Møte  
 
Til stede: Gunnar Flåten, Tina Gabrielsen, Roger Hansen, Mats Kristiansen, Truls Glittum 

(frem til kl.18:45) 
Ikke til stede: Malin Sandbæk (1.vara), Josefine Eilertsen (2.vara) 
 
Referent: Hege Rokseth, forbundssekretær 
  
SAKSLISTE: 

S1-8/2020 Godkjenning av protokoll VT 7 2020-2021 
S2-8/2020 Status i samarbeidet med Buskerud v/styreleder 
S3-8/2020 Søknad fra Larvik på DU-tilskudd 
S4-8/2020 Endringer lover 
S5-8/2020 Møteplan 1.halvår 2021. Forbundssekretær lager forslag 
S6-8/2020 Årsberetning – gjennomgang arbeidsplan v/forbundssekretær 
S7-8/2020 Økonomi v/forbundssekretær 

  
Eventuelt 

 
PROTOKOLL 
S1-8/2020 Godkjenning av protokoll VT 7 2020-2021 
   
Vedtak: Godkjent og signeres i etterkant 
 
S2-8/2020 Status i samarbeidet med Buskerud v/styreleder 

- Har vært avholdt et møte – 25.november (Teams). Endre Storhaug, Trond Thorseth, 
og Mattis Aspelin møtte fra Buskerud. Fra Vestfold: Gunnar Flåten, Roger Hansen, 
Jan Haslestad og Ole A. Langedrag. Referent Øystein Dale 
Organisering videre var det ikke helt enighet om, og heller ikke fremdriftsplanen. Det 
gjør det litt vanskelig i prosessen videre. Ser på hvordan man skal vurdere fordeling 
av eiermodellen. Det er stor vilje i Buskerud til å være med på å bygge opp Jarlsberg. 
Sammenslåing av forbundene kan se ut som ligger litt lenger frem. Fysisk møte på 
Jarlsberg på førstkommende mandag 14.12. To fra hver side – se på 
forretningsmodeller – Øystein er med som referent. Mattis Aspelin og Trond 
Thorseth fra Buskerud.  
Det foreligger et referat fra møtet som Øystein Dale skrev. Legges ved protokollen.  

 
Vedtak: Styret tok saken til orientering.  

 
S3-8/2020  Søknad fra Larvik på DU-tilskudd 
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- Styret gikk gjennom søknaden, som inneholdt søknad om DU-midler til restaurering 
av eksisterende anlegg.  

 
Vedtak: Styret vedtok at vi anbefaler søknaden og sender den videre til DNT innen fristen 
31/1-21 

 
S4-8/2020 Endringer lover 

- Det er lagt inn endringer i henhold til vedtakene gjort på DNT sin GF i august 2020 
 

Vedtak: Styret tok saken til orientering 
 
S5-8/2020 Møteplan 1.halvår 2021  

- Styret gikk gjennom møteplan og oppgaver første halvår 2021 
 
Vedtak: Styret vedtok møteplan for første halvår. Tilpasses til situasjonen rundt pandemien 

 
S6-8/2020  Årsberetning – gjennomgang arbeidsplan v/forbundssekretær 

- Forbundssekretær gikk gjennom status i oppstarten av arbeidet knyttet til 
årsberetningen.  
 

Vedtak: Styret tok saken til orientering 
 

S7-8/2020  Økonomi v/forbundssekretær 
- Forbundssekretær gikk gjennom resultatrapport pr 30.10.2020, og stilte spørsmål 

angående oppsettet av nettbanken mellom Buskerud og Vestfold.  
-  

Vedtak: Styret tok saken til orientering, og vedtok at det må gjøres en deling mellom de to 
virksomhetene i nettbanken.  
  
 
Eventuelt 
- Info fra drift v/Tina. Har ikke hatt styremøte siden sist – skal ha 21.12. Det var et 

styrevedtak på at premiene skulle økes, men pengene kommer kanskje ikke før i mars? 
Styret ble enige om å forsøke å få styremøtet i drift fremskyndet – eventuelt et 
ekstraordinært styremøte så snart som mulig for å få raskt i gang premieøkningene. 

- DNT. Det blir tapsgrenser, men det har kommet et forslag på at det skal dekkes inn 
kostnader til Norsk Hestesenter og stevneveterinær (43 millioner). Det skal behandles 
på torsdag. Valg nærmer seg, og det skal jobbes med strategi. Det er satt ned ei 
arbeidsgruppe i DNT. Den er todelt: rekruttering og strategi. 
DNT har i styremøte 4.desember 2020 vedtatt VTs forslag om å gå tilbake til det gamle 
avlsreglementet når det gjelder føll født i utlandet, som skal være i Norge innen 31.12 i 
fødselsåret. Dette er i henhold til forslag fra VT på DNTs sin GF i 2020. 

- Valg nærmer seg for oss også. Det er viktig at styremedlemmene tenker gjennom sin 
situasjon, og gjerne blir med videre. Valgkomiteen har begynt arbeidet.  

- Amatørstall. VT sender ut forespørsel til lagene om hva de mener om dette.  
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- Horten, Holmestrand og Stokke ønsker å steke vafler på løpsdagene i vinter. De ønsker 
også å invitere bedrifter for å se om man kan få til noen medlemsfordeler. 
Forbundssekretær må sjekke om det er noe DNT jobber med sentralt også.  

- Ponniavslutning i romjula. Gunnar stiller fra styret  
 
  
 
Gunnar Flåten Tina Gabrielsen Mats Kristiansen 
 
 
 
Roger Hansen Truls Glittum  


