FORSLAGSHEFTE
DET NORSKE TRAVSELSKAP
GENERALFORSAMLING: 27. APRIL 2019

INNKALLING/SAKSLISTE

Til DNTs forbund og lag
Oslo, 19.01.19
INNKALLING TIL DNTs GENERALFORSAMLING 2019
DNTs generalforsamling avholdes 27. april 2019, kl. 11-18 på Quality Airport Hotell Gardermoen.
Registrering skjer i tidsrommet kl. 10-1045.
I henhold til DNTs lov § 2-9 (2) skal forslag som ønskes behandlet på generalforsamlingen være DNT i hende
senest 6 uker før generalforsamlingen. Forslag fra travlag skal sendes via respektive forbund som gir sin uttalelse.
Forbundene sender utfylt påmeldingsskjema (representanter og observatører) senest 15. mars 2019.
Det vil bli utbetalt reisetilskudd til de stemmeberettigede representantene etter gitte satser.
Representantene må selv bekoste eventuell overnatting og reise. Det inviteres videre til en festbankett til kostpris,
som betales av hver deltaker.
Fullstendig saksliste og saksdokumenter sendes elektronisk pr. e-post senest 14 dager før generalforsamlingen
samt publiseres på travsport.no.

Med vennlig hilsen
Det Norske Travselskap

Knut Weum
Styreleder

Svein Morten Buer
Generalsekretær
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SAK 10 FASTSETTELSE AV GODTGJØRELSER
SAK 11 FORSLAG TIL ENDRINGER I DNTs LOV
SAK 12 ANDRE INNKOMNE FORSLAG
SAK 13 FORETA VALG

REPRESENTASJON/TIDSPLAN

REPRESENTASJON
På generalforsamlingen har følgende møte- og talerett:
• Valgte representanter fra de travforbund som er medlem av DNT i henhold til loven § 1.4 (1)
• Styret i DNT
• Første varamedlem til styret i DNT
• Kontrollkomitéen
• Medlemmer av komitéer valgt av generalforsamlingen, men kun i saker underlagt komitéen
• Æresmedlemmer og innehavere av DNTs hederstegn
• Generalsekretæren i DNT
• Revisor
Følgende har kun møterett:
• Øvrige varamedlemmer til styret i DNT
• En observatør pr. travlag som er medlem av DNT i henhold til loven § 1.4 (1)
Stemmerett på generalforsamlingen har:
• Valgte representanter fra travforbund som er medlem av DNT i henhold til loven § 1.4 (1)
• Styret. Styret har stemmerett i alle saker unntatt årsmelding, regnskap, og alle valg relatert til styret

TIDSPLAN
KL. 10.00–10.45

REGISTRERING

KL. 11.00

ÅPNING DNTs GENERALFORSAMLING V/STYRETS LEDER

KL. 11.30

GENERALFORSAMLINGSBEHANDLINGER

KL. 13.00

LUNSJ

KL. 14.00

GENERALFORSAMLINGSBEHANDLINGER

KL. 16.00

PAUSE

KL. 16.15

GENERALFORSAMLINGSBEHANDLINGER

KL. 18.00

AVSLUTNING

KL. 20.00

MIDDAG
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SAK 1 • SAK 2 • SAK 3 • SAK 4

SAK 1

VALG AV FULLMAKTSKOMITÉ TIL GODKJENNING
AV FULLMAKTENE

Styrets forslag: Anette Leiren (leder), Birthe Austevoll, Jorunn Svensson og Lisa Pickersgill.

Fullmaktskomitéen fungerer også som tellekorps.

SAK 2

GODKJENNE INNKALLING OG SAKSLISTE

Styrets forslag: Innkalling og saksliste godkjennes.

SAK 3

VALG AV DIRIGENT OG SEKRETÆRER

Styrets forslag: Dirigent: Lars Arne Ryssdal.
Sekretærer: Marianne Todorovic og Anette Leiren.

SAK 4

GODKJENNE FORRETNINGSORDEN

Forretningsorden ved DNTs generalforsamling:

1. Det kan fattes formelle vedtak kun i de saker som står oppført på sakslisten.

2. Alle med møterett i henhold til § 3.2 pkt. 1 i DNTs lover har også talerett, men for komitémedlemmer er
taleretten begrenset til saker som omhandler den respektive komités virke og ansvarsområde.
3. Ønske om å benytte taleretten skal vises tydelig ved fremvisning av utdelt nummerskilt.

4. Kun de med stemmerett i henhold til § 3.2 pkt. 3 har forslagsrett til saker hvor det kreves avstemming.
5. Forslag som fremmes skal også leveres skriftlig til dirigenten.

6. Ingen representanter gis talerett mer enn 3 ganger i samme sak. Med unntak av innleder settes taletiden
til maksimalt 5 minutter ved første innlegg – deretter settes taletiden til maksimalt 3 minutter.
Dirigenten kan sette ned taletiden, dersom dette har betydning for generalforsamlingens fremdrift.
Alle som har benyttet taleretten, kan dessuten avgi replikk knyttet til eget innlegg – oppad til 1 minutt
pr. replikk. Ved behandling av årsberetning gis representanten talerett 3 ganger pr. kapittel.

7. Representanter som forlanger ordet til selve forretningsorden og/eller generalforsamlingens
«kjøreregler» gis kun 1 minutts taletid.

8. Dirigenten har rett til å gjøre forslag om når «strek skal settes». Forslag kan ikke fremmes eller trekkes
etter at «strek er satt».
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SAK 5 • SAK 6 • SAK 7 • SAK 8 • SAK 9

9. Lovendringer krever 2/3 flertall av de avgitte stemmer. Andre avgjørelser treffes ved alminnelig flertall
dersom annet ikke er bestemt.

10. Valg skjer ved skriftlig avstemming dersom det foreligger flere forslag eller at en stemmeberettiget
krever det.

11. I tilfelle stemmelikhet, foretas ny votering. Blir det også ved denne votering stemmelikhet, avgjøres
saken ved loddtrekning når det gjelder valg, ellers anses saken ikke som vedtatt.

Styrets forslag: Forretningsorden godkjennes.

SAK 5

VALG AV TRE REPRESENTANTER TIL Å UNDERTEGNE
PROTOKOLLEN

Styrets forslag: Endre Storhaug, Svein Ystenes og Cecilie H. Andersson.

SAK 6

ÅRSBERETNING FOR 2018

Styrets forslag: Årsberetning for 2018 godkjennes.

SAK 7

REVIDERT REGNSKAP FOR 2018

Styrets forslag: Revidert regnskap for 2018 godkjennes.

SAK 8

DRØFTE STYRETS FORSLAG TIL LANGTIDSPLAN

«Trav 2020» ble vedtatt på generalforsamlingen 2016. Styret viser til egen beretning om måloppnåelse og
fremtidige utfordringer, og vil kommentere ytterligere under generalforsamlingen. Det vises for øvrig også
til sak 12, herunder forslag 5, vedrørende utarbeidelse av ny strategiplan.
Styrets forslag: Saken tas til orientering.
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SAK 9 • SAK 10

SAK 9

FASTSETTE MINIMUMSKONTINGENT FOR MEDLEMSKAP
I TRAVLAGENE

Gjeldene kontingentsatser 2019:

Ordinært medlemskap
Kontingentsats
Antall travlag
Kr 350,2
Kr 300,32
Kr 250,25
Kr 200,66
Kr 150,10
Kr 100,28
Kr 50,2

Styrets forslag: Minimumskontingent for medlemskap i travlag settes til kr. 200,-, og er gjeldende fra
og med 2020.

SAK 10

FASTSETTELSE AV GODTGJØRELSER

Gjeldende satser for godtgjørelser:

a) Styreleder
b) Nestleder
c) Styremedlemmer
d) Andre tillitsverv
e) Møtende varamedlemmer

kr 250 000,–
kr 90 000,–
kr 60 000,–
kr
2 250,– pr. møte.
kr
2 250,– pr. møte.

Diett- og reisegodtgjørelse for alle tillitsvalgte dekkes etter Statens reiseregulativ.
For bilgodtgjørelse brukes Statens satser for liten bil.

Generelt: Lederen skal vurdere behovet for antall møter og møteform (fysisk oppmøte, telefon, Skype eller
lignende). Dersom møtet avholdes via telefon, Skype eller lignende skal møtets varighet være minimum 1,5
timer for at møtehonorar innvilges. Dersom det avholdes flere møter på samme dag honoreres det bare for ett
møte. Det utbetales kun honorar til møter det innkalles til – ikke møter det inviteres til. Varamedlemmer innkalles i henhold til vedtektene eller når leder finner det nødvendig. Det gis ikke dekning for tapt arbeidsfortjeneste.
Krav om reisegodtgjørelse og møtehonorar skal gjøres innen tre måneder fra aktuell dato. Jfr. styrets vedtak
2-8/18, regler for godtgjørelse som ble behandlet med bakgrunn i generalforsamlingsvedtak 2018 der administrasjonen fikk i å oppgave å lage retningslinjer.
Valgkomiteens innstilling: Godtgjørelse til styreleder, nestleder og styremedlemmer ble endret i 2018.
Valgkomiteen foreslår ingen endringer for kommende periode.
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SAK 11

SAK 11

FORSLAG TIL ENDRINGER I DNTs LOV

Forslag til ny tekst er skrevet i kursiv/rødt.

1. FoRSLAG FRA STYRET I DNT TIL NY TEKST I § 2.17 oppløsning m.v.

(1) Forslag om oppløsning av travforbund og travlag må først behandles på ordinær generalforsamling. Blir
oppløsning vedtatt med minst 2/3 flertall av de avgitte stemmer, innkalles ekstrordinær generalforsamling 3
måneder senere. For at oppløsning skal skje må vedtaket her gjentas med 2/3 flertall av de avgitte stemmer.
Ved oppløsning eller annet opphør av organisasjonsledd tilfaller midler, anlegg og utstyr DNT eller formål
godkjent av styret i DNT etter at forpliktelser er dekket.
Ved konkurs anses organisasjonsleddet som oppløst og mister således sitt medlemskap i DNT.
(3) Forslag om oppløsning av DNT kan bare behandles på ordinær generalforsamling etter å
ha vært ført opp på sakslisten etter krav fra styret eller 1/3 av medlemmene i DNT. Blir
forslaget vedtatt med minst 2/3 flertall av de avgitte stemmer, innkalles det til ekstraordinær
generalforsamling som avvikles 3 til 6 måneder senere. Blir vedtaket stadfestet med minst
2/3 flertall av de avgitte stemmer, er DNT besluttet oppløst.

Denne generalforsamlingen beslutter samtidig disponeringen av DNTs midler. Midlene må bare brukes til formål
bestemt i § 1.2 og i samråd med og etter godkjenning av Det Kongelige Landbruks- og Matdepartementet.
Styrets begrunnelse: Viser til lovkomiteens uttalelse.

Lovkomiteens uttalelse: Det foreslås samme ordlyd som benyttet i § 2.16 – flertall av de avgitte stemmer.
Lovkomiteen presiserer at en endring i § 2.17 krever ¾ flertall av de avgitte stemmer, jfr. § 2.16.

2. FoRSLAG FRA MIDT-NoRGE TRAVFoRBuND TIL NY TEKST I § 5.4
Representasjon på generalforsamling

(1) På generalforsamlingen i travforbundet møter med stemmerett, jfr. § 2.6 (1):
a) Valgte representanter fra hvert av travlagene som er medlem, jfr. § 5.3. Hvert lag har rett til å møte
med 1 representant for de første 50 betalende medlemmene over 16 år og 1 representant for hver
påbegynte 50. betalende medlem. Ingen lag kan møte med mer enn 5 representanter.

Begrunnelse: Styret i Midt-Norge Travforbund mener at alle betalende medlemmer skal telle i fht grunnlaget
for antall representanter på forbundsvise generalforsamlinger og DNTs generalforsamling.

Dette gjelder også alle under 16 år. Her er fleste parten rekrutter til travsporten. I Midt-Norge har vi 50
lisensierte ponnikusker, de aller fleste under 16 år. For å få lisens, må du være medlem av ett travlag og
da blir det veldig rart at man ikke teller som medlem. Mange av de unge rekrutteres også til stallpersonell,
hovslagere, veterinærer, hesteeiere, trenere og kusker.
Dette er fremtiden i travsporten og de skal selvfølgelig telle med i medlemsantallet.

Styrets innstilling: Styret støtter forslaget.

Lovkomiteens uttalelse: Forslaget skaper ikke lovtekniske utfordringer.
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3. FoRSLAG FRA NoRD-NoRGE TRAVFoRBuND VEDRØRENDE §§ 5.4 (3) og 6.2 G)

Paragraf 5.4
(3) Travlag som har hatt færre enn 15 betalende medlemmer over 16 år pr. 31/12 året før generalforsamlingen,
eller ikke har levert årsrapport innen fristen, jfr. § 6.2 g) mister sin representasjonsrett til generalforsamlingen
i travforbundet det angjeldende året.
I DNTs lov § 6.2 g) som det refereres til står det:
g) levere årsrapport innen fristen i henhold til retningslinjer vedtatt av DNT-styret.

De retningslinjene det refereres til er formularet som skal benyttes ved innsendelse av rapporten.
Bakgrunnen for bestemmelse er at overordnet organisasjonsledd skal kunne føre tilsyn med virksomheten
i lagene, og rettlede dem til å drifte på best mulig måte. I tillegg danner innsendt materiale grunnlaget for
den samlede mva-refusjonen til travsportens organisasjonsledd.
Nord Norge Travforbund (NNTF) har ved gjennomføring av årets Generalforsamling måttet ta i bruk
begge de nevnte paragrafer.

Erfaringer forbundet sitter igjen med er som følger:
A) Å måtte ta i bruk paragraf 6.2 g mot lag som har blitt innkalt, og som har satt av tid, bestilt
reiser og hotell er meget uheldig. Dette frembringer mye støy og unødige kostnader for lagene.
NNTF hadde ved årets generalforsamling hele 4 lag som ikke fikk godkjent representasjonsrett. To av
disse lagene kom fra Finnmark, og bare disse to lagene alene hadde reisekostnader på fem-sifra beløp
hver av seg. Det er meget uheldig at bestemmelsen i paragraf 6.2 g ikke kan settes i kraft før
Generalforsamlingsdagen.
B) Vanskelig å få klarhet i hvem, når og hvordan skal paragraf 6.2 kunne bli gitt korrekt anvendelse.

Hvem?
Teksten i de her nevnte paragrafer er klare. Så lenge teksten ikke gir rom for noen nyansering av loven,
må dette kunne være tillagt forbundsstyret.

Når?
Innkalling til Generalforsamling går ut to måneder før møtedag. Representanter blir valgt på de respektive
lags generalforsamlinger før utgangen av Januar. Der skal være rikelig nok med tid for å få levert
årsrapport innen 15. Februar. Teksten «postet» før 15. februar kan ikke lenger være aktuell da en vet at
dagens postgang kan være på uker, mot før dager. Det viser seg at lag kan komme i situasjoner som gjør
at årsrapport kan bli for seint levert til sekretær. Der må legges inn tekst for hvem som er bemyndiget til å
godkjenne en evt. utsettelse av dato I dette tilfellet må det bli forbundsstyret, og søknad må leveres før
15. februar.

Hvordan:
NNTF erfarte at det tok 3-tre timer i forkant av årets generalforsamling å komme til en endelig
avstemming for en evt. godkjenning av representasjonsrett. Første diskusjon gikk på om de omstridte
lagene skulle behandles under ett, eller hver for seg. I dette tilfellet ble det valgt å stemme over ett og
ett lag. Når enighet om dette var klart var der et nytt problem, hvem kunne stemme? Styret? De
omstridte lag? Evt. skulle det av de omstridte lag som evt. ble godkjent kunne være med å
stemme over neste omstridte lag?

Konklusjon.
Denne sak / paragrafer må bearbeides slik at den / de kan bli juridisk korrekte, og ikke minst
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gjøres klare og forståelig i forhold til; Hvem, når og hvordan.
Det henstilles til DNT å få dette juridisk befestet før generalforsamlingen slik at dette blir
som sak til drøfting / avstemming på generalforsamlingen DNT 2018.

Styrets innstilling: Det er DNT-styret som vedtar retningslinjene, jfr. §§ 5.2 f) og 6.2 g). Generalforsamlingen
2018 vedtok endringer i § 5.4, representasjon på generalforsamling. Forslagets intensjon var at de lagene som
overhodet ikke leverte årsrapporten innen fristen, skulle bli sanksjonert, herunder miste sin representasjonsrett
på forbundets generalforsamling. Den andre delen av forslaget – krav om minimum 15 betalende medlemmer
over 16 år, har ikke vært gjenstand for diskusjoner eller behov for vurdering.

Styret har i skrivende stund mottatt henvendelser fra de involverte etter generalforsamlingen i Nord-Norge Travforbund. Styret vil vurdere disse, og ser behovet for å revidere retningslinjene til levering av årsrapport. Styret vil
engasjere lovkomiteen i dette arbeidet, og vil fremlegge forslag til nye retningslinjer for landsrådet før styret vil
fatte vedtak senest høsten 2019. Styret anbefaler således at det ikke vedtas endringer i lovteksten under årets
generalforsamling, men at det utarbeides nye, tydelige retningslinjer for innlevering av årsrapport.

Lovkomiteens uttalelse: Lovkomiteen stiller seg positive til styrets forslag og stiller seg til disposisjon for
utarbeidelse av nye retningslinjer.

4. FoRSLAG FRA MIDT-NoRGE TRAVFoRBuND TIL NY TEKST
I § 5.5 Generalforsamlingens oppgaver

(3) Antall representanter som skal velges til DNTs generalforsamling, tilsvarer summen av antall betalende
medlemmer over 16 år i travlagene pr. 31/12 året før generalforsamlingen, som tilhører travforbundet delt
på 125 og avrundet nedover. Antall vararepresentanter som velges bør tilsvare minst halvparten av antall
representanter. Vararepresentantene gis en rangert rekkefølge.

Begrunnelse:
Styret i Midt-Norge Travforbund mener at alle betalende medlemmer skal telle i fht grunnlaget for antall
representanter på forbundsvise generalforsamlinger og DNTs generalforsamling.

Dette gjelder også alle under 16 år. Her er fleste parten rekrutter til travsporten. I Midt-Norge har vi 50
lisensierte ponnikusker, de aller fleste under 16 år. For å få lisens, må du være medlem av ett travlag og
da blir det veldig rart at man ikke teller som medlem. Mange av de unge rekrutteres også til stallpersonell,
hovslagere, veterinærer, hesteeiere, trenere og kusker. Dette er fremtiden i travsporten og de skal selvfølgelig
telle med i medlemsantallet.

Styrets innstilling: Styret støtter forslaget.

Lovkomiteens uttalelse: Forslaget skaper ikke lovtekniske utfordringer.

5. FoRSLAG FRA STYRET I DNT TIL NY TEKST I § 5.10 Sammenslåing av travforbund
(1) To eller flere travforbund kan slå seg sammen når:
a) de involverte travforbund vedtar sammenslåing på ordinær generalforsamling med 2/3
flertall av de frammøtte avgitte stemmer, og
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b) de involverte travforbundene gjentar vedtaket med 2/3 flertall av de frammøtte avgitte stemmer
på en ekstraordinær generalforsamling senest seks måneder etter vedtak på ordinær generalforsamling.
Styrets begrunnelse: Viser til lovkomiteens uttalelse.

Lovkomiteens uttalelse: Lovteksten er misvisende i den forstand at «frammøtte» ikke er
ensbetydende med stemmeberettigede og gyldig avgitte stemmer.
Det foreslås samme ordlyd som benyttet i § 2.16 – flertall av de avgitte stemmer.

6. FoRSLAG FRA ØVRE EIKER TRAVSELSKAP TIL NY TEKST I § 6.6
Generalforsamlingen

(1) Generalforsamling i travlaget holdes hvert år i januar måned. Lagenes generalforsamlinger må holdes
senest 15. februar.

Begrunnelse: Bakgrunnen for forslaget er at enkelte lag som har et mer omfattende regnskap, rekker ikke ha
ferdig regnskap og revisjon i henhold til gjeldende frister slik det er i dag. Vi forventer at vi skal holde oss til
satte regelverk, men greier i dag ikke å holde oss innenfor dette. Følgelig må også årsrapportenes tidsfrist
forskyves til 1. mars.
Uttalelse fra Buskerud Travforbund:
Buskerud Travforbund støtter forslaget.

Styrets innstilling: Styret gjør oppmerksom på at forslaget vil medføre tidsmessige utfordringer med
hensyn til forbundenes gjennomføring av sine generalforsamlinger, og dets nyvalgte styrers forberedelser og
utarbeidelse av saker som skal leveres til DNTs generalforsamling iht. fristen. Videre vil en utsettelse av fristen
for å avholde generalforsamling trolig medføre at mange travlag som ikke har hatt problem med fristen
tidligere, nå velger å avholde den senere. Dette vil igjen forsterke forbundenes utfordringer som nevnt ovenfor.
Styret støtter derfor ikke forslaget.
Lovkomiteens uttalelse: Forslaget skaper ikke lovtekniske utfordringer.

7. FoRSLAG FRA STYRET I DNT TIL NY TEKST I § 6.11 Sammenslåing av travlag

(1) To eller flere travlag kan slå seg sammen når:
a) de involverte travlag vedtar sammenslåing på ordinær generalforsamling med 2/3 flertall
av de avgitte stemmer, og
b) de involverte travlagene gjentar vedtaket med 2/3 flertall av de avgitte stemmer på en
ekstraordinær generalforsamling senest seks måneder etter vedtak på ordinær generalforsamling.

Styrets begrunnelse: Viser til lovkomiteens uttalelse.

Lovkomiteens uttalelse: Lovteksten er misvisende i den forstand at «frammøtte» ikke er
ensbetydende med stemmeberettigede og gyldig avgitte stemmer.
Det foreslås samme ordlyd som benyttet i § 2.16 – flertall av de avgitte stemmer.
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8. FoRSLAG FRA STYRET I DNT TIL NY TEKST I § 11.2
Straffebelagte handlinger/unnlatelser

(1) Straff etter disse bestemmelsene kan ilegges dersom person eller organisasjonsledd:
a) bryter DNTs lov, reglement, bestemmelser, vilkår i domspremisser, vedtak eller
sikkerhetsforskrifter, eller unnlater å etterkomme pålegg fra overordnet ledd.
Styrets begrunnelse: Viser til lovkomiteens uttalelse.

Lovkomiteens uttalelse: Det har vist seg i noen tilfeller en utpreget vilje til å omgå DNTs straffedommer
gjennom snever og sær ordfortolkning av dommen. Dette blir så påberopt som unnskyldning for ikke å rette
seg etter det som er dommens åpenbare hensikt. Et eksempel er at domsslutningen ikke uttrykkelig og i
detalj dekker den hensikten som fremkommer i domspremissene for øvrig. Det foreslås derfor et tillegg til
§ 11.2 for å fange opp slike omgåelsesforsøk.

9. FoRSLAG FRA STYRET I DNT TIL NY § 11.3 Skyld og villfarelse

(4) Enhver skal bedømmes etter sin oppfatning av den faktiske situasjonen på
handlingstidspunktet.

Er uvitenheten uaktsom, straffes handlingen når uaktsomt lovbrudd er straffbart.
Det ses bort fra uvitenhet som følge av selvforskyldt rus. I slike tilfeller bedømmes
lovbryteren som om han hadde vært edru.
Styrets begrunnelse: Viser til lovkomiteens uttalelse.

Lovkomiteens uttalelse: I § 11.3 (3) er det inntatt bestemmelse om at manglende kjennskap til DNTs
lover og reglementer ikke utgjør noen unnskyldningsgrunn. Denne bestemmelsen bør suppleres med en
tilsvarende bestemmelse med hensyn til det faktiske forholdet som er grunnlaget for straffen.
Lovkomiteen foreslår her å innta teksten i Straffelovens § 25 - som gjelder nettopp dette spørsmålet.

10. FoRSLAG FRA STYRET I DNT TIL NY TEKST I § 11.5 Straffer

(1) De straffer som kan idømmes er:
e) Tap av rett til å oppholde seg på eller benytte anlegg eid eller finansiert av DNTs organisasjonsledd
og dets selskaper.
Styrets begrunnelse: Viser til lovkomiteens uttalelse.

Lovkomiteens uttalelse: Bokstav d) gir et forbud mot å delta i travløp og trening på anlegg som DNT
eier eller har finansiert. Det har imidlertid vært tilfeller der dømte personer har oppholdt seg og blandet
seg i virksomheter på de delene av anlegget der alminnelig publikum/tilskuere ikke har adgang.
Forslaget fremsettes for å klargjøre at straffebestemmelsene også rammer annet opphold enn deltagelse i
løp og trening.
Forslaget innebærer at man får samme tekst som i Dopingreglements § 11 (1), og foreslås som ny bokstav e).
Nåværende bokstav e) blir da bokstav f) osv.
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• SAK 12

SAK 12

ANDRE INNKOMNE FORSLAG

1. Forslag fra Steinkjer og Omegn Travlag til endring av regler for lokalkjøringer

Siden i fjor sommer har vi blitt nødt til å avlyse tre lokalkjøringer på Nossum på grunn av for få påmeldte
hester. Situasjonen er på ingen måte unik for Nossum. I en tid med fallende hestepopulasjon bør reglene for
løpsbidrag i forbindelse med lokalkjøringer revurderes. Dette ble også diskutert på årsmøtet i SoT i januar
2019.

Slik lyder dagens regler:
• Lokalkjøringer arrangert på lokal treningsbane med mindre enn 25 starterklærte hester
(inkl. ponni og monté) gis et tilskudd på kr 7.500.
• Lokalkjøringer arrangert på lokal treningsbane med 25 starterklærte hester eller flere
(inkl. ponni og monté) gis et tilskudd på kr 15.000.
• Inntil kr 5000 i tillegg til arrangementer med mer enn 50 startende hester/ponnier,
dersom dette kan dekkes innenfor vedtatt budsjett.

I tilfellene hvor Nossum har valgt å avlyse kjøringene har antall påmeldte hester vært mellom 15 og 22.
Vi kunne ha gjennomført disse kjøringene, men med halvt løpsbidrag (dvs. 7.500 kr) ville vi ha gått i minus.
utbetalte premier ville ha blitt høyere enn innbetalte innskudd samt løpsbidrag.
Styret i SoT mener terskelverdien for fullt løpsbidrag (dvs. 15.000 kr) bør senkes til 15 påmeldte hester.
Med den den betydelige reduksjonen i antall lokalkjøringer bør det være mulig for DNT å finne budsjettdekning. Endringsforslaget fremmes overfor DNT via MNTF.

Steinkjer og omegn Travlag foreslår overfor DNT å endre terskelverdien for fullt løpsbidrag på 15.000 kr fra
dagens 25 påmeldte hester til 15.
uttalelse fra Midt-Norge Travforbund: Styret i MNTF gir sin tilslutning til forslag fra Steinkjer og omegn
Travlag. Lokalkjøringer er en viktig arena for flere starthester og for rekruttering til ponni og ungdomsmiljøet.
Styrets innstilling: Styret betrakter dette som et oversendelsesforslag til DNT-styret. Forslaget vil
oversendes Du-utvalget for vurdering. Innstillingen oversendes styret i DNT for behandling.
2. Forslag fra Midt-Norge Travforbund vedrørende budsjett DU-utvalget

Styret i MNTF ber om alle representanter på generalforsamlingen om støtte til forslag om økning i
Du-utvalgets midler i budsjett 2019 og fremtidige budsjett i kommende år. Det har over flere år hvert
innsparinger i denne budsjettposten, mens kostnadene for travlagene har økt. Drift av treningsanlegg har
blitt dyrere, vedlikehold av anlegg har blitt dyrere, så også kostnadene ved investeringer i nye anlegg.

Skal travsporten klare å rekruttere nye hesteeiere, få flere starthester, må en større andel av travsportens
inntekter ut til grasrota. Det må være gode treningsmuligheter ute i distriktene og det må være et minimum
av fasiliteter for hester og de som driver med travsporten, ex. gapahuker, påselingsbokser, staller,
samlingslokaler – dvs «tak over hodet».
Fra Midt-Norge har det de siste år blitt levert søknader for langt over totalt disponibelt beløp for hele landet.
I 2016 var det 9 søknader på til sammen 6,34 millioner i total kostnad og 1,73 millioner i tilskudd, og i 2018
var det 10 søknader med samlet kostnad 2,73 millioner i total kostnad og 0,9 millioner i Du tilskudd og for
2019 ble det levert 11 søknader på samlet 7,68 millioner i total kostnad og 2,46 millioner i Du tilskudd.
I tillegg vet vi at mange ikke søker, da mulighetene for tilskudd er så små.
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I Midt-Norge har vi 30 treningsanlegg – rettstrekk og travbaner, som driftes.
Det er stor geografisk spredning.

Styret i MNTF ber om at beløpet til Du-utvalget økes vesentlig i budsjettet for 2019, minimum til 12
millioner kroner til fordeling til løpsbidrag lokalkjøringer, Hestens dag, banebidrag og Du-tilskudd.
I 2017 var beløpet 4 millioner kroner til disse formål, og da var totale inntekter DNT 357 581 534 kroner.

Styrets innstilling: Styret betrakter dette som et oversendelsesforslag til DNT-styret. Styret tar med seg
innspillet i det kommende budsjettarbeidet.
3. Forslag fra Verdal Travlag vedrørende avvikling av premiekjøringer (løpsreglementet)

Det viser at det er problem for enkelte lokalbaner å skaffe kvalifiserte funksjonærer i henhold til § 3-1 pkt. 2.
Blant annet Nossum travpark.

Nossum Travpark og Verdal Travlag foreslår at ved avvikling av registrerte premiekjøringer stilles det samme
krav til funksjonærer som § 3-1 pkt. 3 som ved avvikling av lokale travløp uten totalisator med ordlyd: for å
fungere som funksjonær under lokale premiekjøringer kreves ingen autorisasjon eller godkjenning av DNT.
uttalelse fra Midt-Norge Travforbund: Styret i MNTF gir sin tilslutning til forslaget fra Verdal Travlag.

Styrets innstilling: Styret betrakter dette som et oversendelsesforslag til DNT-styret. Styret vil sende
forslaget til reglementsrevideringsgruppen til videre vurdering, før det styrebehandles i forbindelse med
den årlige reglementsrevideringen.
4. Forslag fra Øvre Romerike Travlag vedrørende strategisk planarbeid

Øvre Romerike Travlag ser nødvendigheten av et godt strategisk planarbeid for å bevare og styrke travsporten i Norge. Vi ser at styrene i DNT virker til å bruke uforholdsmessig mye tid i å «rydde opp» i det
tidligere styrer har gjort. Dette har to negative virkninger: Kursen blir ustabil og organisasjonen blir mindre
effektiv og framtidsrettet enn den kunne vært. Vi ser det derfor nødvendig at DNTs generalforsamling gir
DNTs styre konkrete føringer for det videre strategiske planarbeidet. Vi mener at en god strategiplan mot
2030 er absolutt påkrevet.

Følgende hovedspørsmål må besvares:
1. Hvor er vi? (Status)
2. Hvor skal vi? (Mål)
3. Hvordan skal vi nå målene våre? (Plan)

På denne bakgrunn fremmer vi følgende forslag til DNTs generalforsamling 2019:
1. DNTs generalforsamling gir DNTs styre i oppgave å utarbeide strategiplan Trav 2030.
2. Strategiplanen vedtas på DNTs generalforsamling 2020.
3. Følgende styringsprinsipper skal legges til grunn i planarbeidet:
a) Planen skal være bredt forankret i hele DNTs organisasjon.
b) Målene i planen må i størst mulig grad være konkrete og målbare.
c) Planen skal være forpliktende i alle DNTs organisasjonsledd.
Styret er ansvarlig for kontinuerlig rapportering av måloppnåelse til resten av organisasjonen.

uttalelse fra oslo og Akershus Travforbund: Styret støtter forslaget.
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Styrets innstilling: Styret er enig med forslagsstiller, og vil ta dette med seg i det videre arbeidet.
Styret er dog uenig i tidshorisonten, og foreslår at strategiplanen varer til 2025.
5. Forslag fra Oslo Travklubb vedrørende planer for Bjerke Travbane

oslo Travklubb ønsker at planene som er lagt for Bjerke travbane stoppes og endres.

Det er et ønske at Bjerke Travbane skal bli et Riksanlegg for hestesport og ikke bygges ned av boliger og kun
bli en konkurransebane. Vi vil ha tilbake et levende Bjerke med staller, trenere, smie, salmakere og åpen kafé.
Et Bjerke som er lagt til rette for trening av hest. I 1980-åra var det et yrende liv på Bjerke og i dag er
treningsforholdene enda bedre enn da.

Ryttersporten mangler et Riksanlegg. Vi kan lage en ridebane på «indre bane» og med tiden bygge en
ridehall. Ryttersporten har stor fremgang sjøl uten store pengepremier. Vi kan lære av dem og få til et
gunstig samarbeid.utgiftene til drift av Bjerke kan på den måten deles på flere.

uttalelse fra oslo og Akershus Travforbund:
Styret forstår oslo Travklubb sitt innspill, men viser til vedtak vedrørende Bjerke travbane gjort av DNT helt
tilbake til 2012. Det ville vært fantastisk og fått tilbake det aktivitetsnivå som var på Bjerke i 80 årene, men
det har dessverre vært en negativ utvikling når det gjelder rekruttering av hesteeiere, amatører og trenere
over lang tid. Hvis utviklingen hadde vært positiv når det gjelder rekruttering av nevnte grupper ville det ut
fra styrets vurdering vært fornuftig å ta en ny runde. Styret støtter oslo Travklubbs tanker om et samarbeid
med ryttersporten, kanskje det er mulig å implementeres et ridehus med oppstalling og noen amatørbokser
sammen med ponni og travskolen ved ombygging til racing bane. Styret støtter ikke oslo Travklubbs forslag.
Styrets innstilling: Styret støtter ikke forslaget da det vil være et brudd på juridiske forpliktelser og
medføre alvorlig økonomiske konsekvenser.

6. Forslag fra Oslo Travklubb vedrørende nedleggelse av eiendomsavdeling – opprettelse av
aktivitets- og rekrutteringsavdeling
oslo Travklubb mener Bjerke Travbanes eiendomsavdeling legges ned og erstattes av en Aktivitet- og
rekrutteringsavdeling med en avdelingsleder med lærerkompetanse som leder.

Målet med DNT er ikke å legge hesteaktiviteter ned, men å bygge opp. Det må legges til rette for at flere
kan drive med hest som yrke eller som hobby. Vi trenger derfor en avdeling som arbeider for aktiviteter og
rekruttering.

I oslo-skolen finnes mange elever som er trøtte av teoretisk fag, og som ønsker mer praksis. Vi må få skoler
til å starte hestesportlinjer, hovslagerlinjer, salmakerlinjer osv. Men vi må ha en avdeling som jobber med
dette. Det skjer i dag en del rekruttering via ponnigrupper og ungdomstrav ute i travnorge. De trenger en
sentral koordinator for å kunne få hjelp og bli stimulert.

Hva skal DNT med en eiendomsavdeling? Det står ikke noe i formålsparagrafen til DNT at de skal drive
eiendomssalg. Det er kun en nødbremse.

uttalelse fra oslo og Akershus Travforbund: Styret støtter forslaget om en opprettelse av aktivitets- og
rekrutteringsavdeling, det er liten tvil om at dette er det området som må prioriteres hvis travsporten skal
vokse i fremtiden. Vi støtter ikke forslaget om nedleggelse av Bjerke Travbane Eiendom AS.
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Styrets innstilling: Styret støtter ikke forslaget. Det eksisterer ikke en eiendomsavdeling under Bjerke
Travbane AS, men et eget eiendomsselskap som forvalter eiendommen.
7. Forslag fra Oslo Travklubb vedrørende inseminering av hoppe

For å få inseminert din hoppe må du i dag reise til en seminstasjon. Å reise til et ukjent sted med hoppe
og føll gir nedsatt fertilitet (fruktbarhet) siden dette medfører stress (ifølge Prof em. Knut Karlberg).
oslo Travklubb fremmer forslag om at det skal være frivillig om hoppeeiere vil reise til seminstasjon med
hoppa si eller la den bli inseminert hjemme.
uttalelse fra oslo og Akershus Travforbund: Styret støtter forslaget.

Styrets innstilling: Styret betrakter dette som et oversendelsesforslag til DNT-styret.
8. Forslag fra Skiptvet Travselskap vedrørende styrking av vilkårene for amatørene i
travsporten

Vi syns det er for mye fokus på rask avkastning på unghester og premiesjanser. og for lite på de som
bør være stammen i norsk trav, amatøren med gjerne eldre hester både varme og kalde. De senere års
voldsomme unghestsatsning og medførende elitefokus gir ikke bredde i sporten og den fører også til at
startprosenten og antall løp hver hest gjør gjennom karrieren går ned. Dette fører igjen til færre starthester
og færre løp. Antall hester i profesjonell trening har vært relativt stabilt over mange år, men antall
amatørhester går ned.
Vi ber om at DNT raskt ser på et bredt spekter av tiltak som kan styrke amatørsporten, men tillater oss å
foreslå noen tiltak som kunne virket som umiddelbare insentiver.
1. Enkelte løp bare for amatørtrente hester.
2. Mer volteløp, med flere tillegg, som gir en større uforutsigbarhet om hvordan løpene kjøres og ikke bare en
fordel for de med gode startspor.
3. Mulighet for en maks sum i året du betaler i startgebyr. Amatørtrente hester starter gjerne oftere enn
A-trente. og når man har startet 12 ganger burde startgebyret frafalle.
4. Større bruk av breddepremiering.
5. Styrke amatørsporten gjennom en økning av Du-tilskudd for å utvikle lokale treningsmiljøer, med
tilhørende styrket kvalitetssikring av at pengene går til anlegg som blir brukt.
Styrets innstilling: Styret betrakter dette som et oversendelsesforslag til DNT-styret.

9. Forslag fra Buskerud Travforbund vedrørende sport, spill og markedsføring

utviklingen i Norsk Rikstotos omsetning har dessverre hatt en negativ kurve siste året. Fortsetter denne
utviklingen vil det være dårlige fremtidsutsikter for hestesporten i Norge. Det er tross alt inntektene fra
spillet som finansierer sporten vår.

Dagens nivå på oppfølgning, aktivitet og markedsføring virker ikke til å være god nok for å opprettholde
Rikstotos omsetning. All utvikling på teknologi er vel og bra, men den eldre generasjon fanges ikke opp.

Mange som leverte spill onsdag og lørdag, og fulgte med på TV, er borte. Det ser også ut som det rekrutteres
for få nye spillere med dagens aktivitet. Når trav i TV ruta ble et historisk kapittel, ble også synliggjøring av
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travsporten stort sett fraværende. Vi må få travet tilbake på en av de riksdekkende TV kanalene. Vi må bli en
del av sportssendingene igjen.

Lokallagenes medlemmer er grunnmuren i organisasjon, og det er en ressurs som kan benyttes bedre. De kan
være med i oppfølgning av spill og markedsføring. Lokalt engasjement og forankring er en viktig del av dette,
medlemmene må få et «eierskap» til det Rikstoto driver med. Det må utarbeides en felles strategi for denne
ressursen, slik at alle arbeider i samme retning.
Styret i Buskerud Travforbund mener tiden er inne for en forandring. Vi trenger rekruttering av så vel hesteeiere som spillere. Det er dags for et felles løft, og alle medlemmer må gjøre en innsats for at vår eminente
sport skal overleve.

På bakgrunn av dette foreslår Buskerud Travforbund følgende:
1. DNT og Rikstoto må i samarbeid utarbeide en felles strategi, for å øke spill og markedsføring,
som forbund og lokallag skal arbeide etter. Det bør nedsettes en hurtigarbeidende komité som jobber
med dette. Landsrådet kan og bør være delaktig.
2. DNT og Rikstoto må i samarbeide få til at travsporten kommer tilbake på en riksdekkende TV kanal.

Styrets innstilling: Styret betrakter dette som et oversendelsesforslag til DNT-styret.
Styret viser til det etablerte samarbeidet mellom DNT, NJ og NR om markedsarbeid, og vil oversende
innspillet til styringsgruppen for prosjektet «Back on track».
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• SAK 13

SAK 13

FORETA VALG

Valgkomiteen har bestått av: Hans Tronstad (leder), Elin Lode, Gyri Kaasin, Inger Louise Dølvik og
Tom Rune Bratlien. I årets generalforsamling skal det foretas valg av styre inkludert varamedlemmer i DNT
samt valg av tilknyttede komiteer.

Valgkomiteen kontaktet i fjor høst samtlige medlemmer i så vel styret som i komiteene for å avklare hvorvidt
de ønsket gjenvalg. Senere ble det gjennomført intervjuer av alle styremedlemmer og varamedlemmer i styret
samt generalsekretær og fungerende generalsekretær (oktober 2018) i DNT. Komiteen har også snakket med
samtlige komitéledere og forbundsledere, sistnevnte både enkeltvis og i plenum i landsråd.
I desember 2018 sendte valgkomiteen brev til alle lag og forbund i DNT. Valgkomiteen mottok følgende
forslag fra lag og forbund:
Forslagsstiller

Agder travforbund
Grimstad og omegn travlag
Klæbu travlag
Lier travlag
orkdalsregion trav
Trondheim travklubb
Vestfold travforbund
Øvre Eiker travselskap
Tønsberg og omegn travforening
Vestenfjeldske travforbund
Lier travlag
Øvre Eiker travselskap
Tønsberg og omegn travforening
Vestenfjeldske travforbund
Vestfold travforbund
Fredrik Eng
Vestfold travforbund
Vestfold travforbund
Trømborg travlag
Østfold travforbund

Innlandet travforbund
Surnadal travklubb
Surnadal travklubb

Nes travselskap
Surnadal travklubb
Surnadal travklubb
Surnadal travklubb

Surnadal travklubb
Surnadal travklubb

Surnadal travklubb
Surnadal travklubb
Innlandet travforbund
Surnadal travklubb

Kandidat

Trond olav Salte
Trond olav Salte
Trond olav Salte
Trond olav Salte
Trond olav Salte
Trond olav Salte
Trond olav Salte
Trond olav Salte
Knut Weum
Knut Weum
Espen A. Schem
Espen A. Schem
Ingolf Herbjørnrød
Ingolf Herbjørnrød
Ingolf Herbjørnrød
Kjersti Løvseth
Torstein Grande
Espen A. Schem
Mia Gretland
Mia Gretland

Verv

Leder
Leder
Leder
Leder
Leder
Leder
Leder
Leder
Leder
Leder
Medlem
Medlem
Medlem
Medlem
Medlem
Medlem
Medlem
Første vara
Første vara
Første vara

Kjell Aage Kjølstad Øie Medlem
Hilde Nordtiller
Medlem
Mads Løfaldli
Medlem

Styret / Komité
Styret
Styret
Styret
Styret
Styret
Styret
Styret
Styret
Styret
Styret
Styret
Styret
Styret
Styret
Styret
Styret
Styret
Styret
Styret
Styret

Kontrollkomiteen
Kontrollkomiteen
Kontrollkomiteen

Cathrine Stikbakke
Irene Løfaldli
Mona Langland
ola Martin Foss

Medlem
Medlem
Medlem
Medlem

Avlskomiteen kaldblods
Avlskomiteen varmblods
Avlskomiteen varmblods
Avlskomiteen varmblods

Asgeir Edvartsen
Hilde Nordtiller
Kristin Alm
Lisa Haugland

Medlem
Medlem
Medlem
Medlem

Lovkomiteen
Lovkomiteen
Lovkomiteen
Lovkomiteen

Eirin Sørmo
Marianne Grøtan

Medlem
Medlem

Apellkomiteen
Apellkomiteen
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Kriterier
Valgkomiteen har behandlet alle innkomne forslag, evaluert nevnte samtaler samt på selvstendig grunnlag
vurdert andre kandidater. Komiteen har i tillegg til å ta hensyn til kjønn, alder og geografi vært opptatt av å
sette sammen et godt styre og gode komiteer hvor medlemmene utfyller hverandre på viktig kompetanse.

Komiteen har vektlagt følgende kriterier spesielt: Tilknytning til travsporten, organisasjonserfaring, nettverk
innen sporten og næringspolitisk miljø, samt kompetanse innen strategi, økonomi, eiendomsforvaltning og
rekruttering. Dessuten har komiteen vurdert sammensetningen opp mot spesielt strategisk viktige saker som
DNT arbeider med eller som er i vente kommende valgperiode.
Innstillingen
Med dette som beslutningsgrunnlag har valgkomiteen enstemmig kommet fram til følgende innstilling overfor generalforsamlingen i DNT:

Verv
Leder
Medlem
Første vara
Andre vara
Tredje vara

Verv
Medlem
Vara

Verv
Medlem
Vara
Vara

Verv
Medlem
Vara
Vara

Verv
Medlem
Vara
Vara
Vara
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STYRET

Kandidat
Knut Weum
Ingolf Herbjørnrød
Mia Gretland
Espen A. Schem
Erik Skjervagen

Travlag
Modum travlag
Lågen travlag
Trømborg travlag
Follo travlag
Fyresdal tråvlag

KONTROLLKOMITEEN

Kandidat
Travlag
Kjell Aage Øie-Kjølstad Ringsaker og omegn travlag
Hilde Nordtiller
Surnadal Travklubb

Kandidat
Målfrid Vatne
Kristine Støen Kivle
Karoline Wethal

Kandidat
Arnt Foss
Nadja Jensen
Julie Ann Gjerstad

AVLSKOMITEEN KALDBLOD
Travlag
Namdal tråvlag
Sannidal travselskap
Skiptvedt Travselskap

AVLSKOMITEEN VARMBLOD

Kandidat
Jan Roger Humlebekk
Aksel Melbye
Morten Valstad
Elisabeth B. Carlsen

Travlag
Follo Travlag
Steinkjer og omegn travlag
Skiptvedt Travselskap
DOMSKOMITEEN

Travlag
Øvre Eiker travselskap
Nitelven travlag
Malvik travlag
Øvre Eiker travselskap

Antall år
2
2
1
1
1

Status
Gjenvalg
Gjenvalg
Gjenvalg
Gjenvalg
Ny

Antall år
2
1

Status
Ny
Ny

Antall år
2
1
1

Status
Gjenvalg
Gjenvalg
Ny

Antall år
2
1
1

Status
Ny
Gjenvalg
Ny

Antall år
2
1
1
1

Status
Gjenvalg
Gjenvalg
Gjenvalg
Gjenvalg

Verv
Medlem
Vara
Vara
Vara

Verv
Medlem
Vara
Vara

Verv
Medlem
Vara
Vara

APPELLKOMITEEN

Kandidat
Tormod Haugnes
Anne Mette Berg-Christiansen
Tormod Skaare
Kai Magnar Killingmo

Kandidat
Tom Erik Vestrheim
Kristin Alm
Kjetil Halstensen

Kandidat
odd Haugdahl
Ragnhild olsen
Kristin Andersgaard

Travlag
Jæren Travklubb
Levanger og omegn travlag
Ringsaker og omegn travlag
Blaker travselskap

LOVKOMITEEN

Travlag
Stavanger Travklubb
Hadeland travselskap
Stokke og omegn travforening

PÅTALEKOMITEEN

Travlag
Steinkjer og omegn travlag
Midt Troms travlag
Gjøvik travselskap

Antall år
2
1
1
1

Status
Ny
Ny
Gjenvalg
Gjenvalg

Antall år
2
1
1

Status
Ny
Gjenvalg
Gjenvalg

Antall år
2
1
1

Status
Gjenvalg
Gjenvalg
Gjenvalg

VALGKOMITEEN

Følgende er på valg:

Medlemmer:
Gyri Kaasin, Telemark
Elin Lode, Rogaland

Varamedlemmer:
1. Endre Storhaug, Buskerud
2. Asbjørn Opdal, Midt-Norge
3. Gunnar Gjerstad, Østfold
Styrets forslag: Endre Storhaug, Buskerud (2 år)
Tone M. Blindheim, Vestenfjeldske (2 år)

Varamedlemmer:
1. Asbjørn Opdal, Midt-Norge (1 år)
2. May-Liss Hansen, oslo og Akershus (1 år)
3. Gunnar Gjerstad, Østfold (1 år)

STATSAUTORISERT REVISOR
Styrets forslag: BDo.
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