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 Det Norske Travselskap 
Styremøte nr. 15/20 

Microsoft Teams-møte 
25. november 2020 

 
Til stede: Knut Weum, Ingolf Herbjørnrød, Cecilie H. Andersson, Torstein Grande, Jenny L. 
Ernström, Roy Kristiansen og Erik Skjervagen (1. varamedlem).  
 
 
Fra administrasjonen møtte generalsekretær Svein Morten Buer og kommunikasjons- og 
utviklingssjef Marius Lundstein.  
 
Seniorrådgiver Tore Kristiansen deltok under sak 2-15/20.  
 

Saker til behandling: 

Sak 1-15/20  Protokoll nr. 14/20 
    

Styrets vedtak: 
Styreprotokoll nr. 14/20 ble godkjent.  

 
Sak 2-15/20 DNTs lov, lovnormer for travforbund og lag  

DNTs Lovkomité har i sitt møte 4. november innarbeidet lovendringsforslagene som 
ble vedtatt under DNTs generalforsamling 2020 i DNTs lov og lovnormer.  

 
Administrasjonen presenterte oppdaterte lover.   
 
Styrets vedtak: 

  Styret tar endringene i DNTs lov til orientering. Styret vedtar utkastet til ny  
normallov for travforbund og travlag. 

 
 
Sak 3-15/20 Strategiarbeid DNT  

Det vises til styrevedtak 4-2/20 der styret i DNT utsatte arbeidet med ny strategiplan 
med bakgrunn i behovet for avklaringer vedrørende fremtidige rammebetingelser for 
travsporten, samt sak 8 under DNTs generalforsamling 29. august 2020. Det er nå 
klart for å ta opp igjen dette arbeidet, og styret har bedt administrasjonen om å 
foreslå kandidater til en arbeidsgruppe for DNTs nye strategiplan.  
 
I tillegg til arbeidsgruppe for strategi foreslo administrasjonen å opprette to grupper 
for rekruttering, hvorav den ene fokuserer på barn, ungdom og medlemmer, mens 
den andre gruppen skal arbeide med rekruttering av hesteiere og lisensierte utøvere 
(inkludert travtrenere).  
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Styrets vedtak: 
Styret diskuterte administrasjonens forslag og kom med noen endringer. Styret 
vedtok at leder av de forskjellige gruppene tar ansvar for å regulere sammen med 
administrasjonen hvis noen av de foreslåtte takker nei til deltakelse. Det samme 
gjelder hvis styrets merknader krever oppnevning av andre. På bakrunn av dette 
vedtok styret forslag til sammensetning av arbeidsgrupper og mandatene til disse 
for det videre arbeidet med ny strategiplan for norsk travsport.  

 
 
 
Orienteringssaker:  
1. Status Hest pr. 31.10.20  
2. Protokoll fra møte i DNTs Lovkomite 04.11.20 
3. Endring i forbuds- og karenstidsliste 
4. Arbeid mot Stortinget  
 
 
 
 

 
Oslo 25. november 2020 

 
 

Styret i DNT 
 

 
 
Knut Weum        Ingolf Herbjørnrød              Cecilie H. Andersson 
Styreleder        Nestleder                Styremedlem             
     

 

 

 

Torstein Grande   Jenny L. Ernström          Roy Kristiansen 
Styremedlem     Styremedlem                          Ansattes representant 
 
 
 
 
 
 
 
 


