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PROTOKOLL - DNTs GENERALFORSAMLING LØRDAG 21. APRIL 2018 

CLARION AIRPORT & CONGRESS HOTEL, GARDERMOEN 

Styreleder i DNT, Knut Weum, ønsket æresmedlemmer, hederstegninnehavere, delegater, presse, 
gjester og ansatte velkommen til generalforsamlingen. Styreleder ba deretter om ett minutts stillhet 
for å hedre de som var gått bort siden forrige generalforsamling. 

Styreleder meddelte forsamlingen at det ville bli sirkulert et opprop for å rette oppmerksomheten til 
den vanskelige situasjonen trav- og galoppsporten befinner seg i. Han oppfordret alle deltakerne på 
generalforsamlingen til å signere dette som deretter skal benyttes overfor ansvarlige politikere over 
hele landet. Dette følger som vedlegg til protokollen. 

Det var fremmøtt delegater fra 11 forbund og 6 medlemmer av styret, totalt 96 stemmeberettigede. 

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. 

Vedtak: Enstemmig vedtatt. 

SAK 2 GODKJENNE INNKALLING OG SAKSLISTE 

Styrets forslag: Innkalling og saksliste godkjennes. 

Vedtak: Enstemmig vedtatt. 

SAK 3 VALG AV DIRIGENT OG SEKRETÆR(ER) 

Styrets forslag: Dirigent: Tove Paule. Sekretærer: Marianne Todorovic, Hanne Sæbø og Anette Leiren. 

Vedtak: Enstemmig vedtatt. 
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Etter dette sakspunktet talte henholdsvis stortingsrepresentant fra Arbeiderpartiet, Stein Erik Lauvås 
og styreleder i Norsk Rikstoto, Jan Petter Sissener til generalforsamlingen. Talene følger i sin helhet 
som vedlegg til protokollen. 

SAK 4 GODKJENNE FORRETNINGSORDEN 

Styrets forslag: Forretningsorden godkjennes. 

Vedtak: Enstemmig vedtatt. 

SAK 5 VALG AV TRE REPRESENTANTER TIL Å UNDERTEGNE PROTOKOLLEN 

Styrets forslag: Jan Gjennestad, Per Sandbakken og Ingolf Herbjørnrød. 

Følgende hadde ordet i saken: 
Turid Myrèn Tuverud, Oslo og Akershus Travforbund 
Foreslår seg selv som representant i stedet for Ingolf Herbjørnrød. 
Knut Weum, styreleder 
Styret endrer sitt forslag i henhold til forslaget fra Oslo og Akershus Travforbund. 

Nytt forslag: Jan Gjennestad, Per Sandbakken og Turid Myrèn Tuverud. 

Vedtak: Enstemmig vedtatt. 

SAK 6 ÅRSBERETNING FOR 2017 

Dirigent Tove Paule orienterte om fremgangsmåten ved behandling av årsberetningen. 
Årsberetningen ble inndelt i tre deler, der det ble åpnet for kommentarer for hver del: 

1. Side 7-9 til «Organisasjon»
2. Side 9-11 til «Spesielle utfordringer»
3. Side 9-13

Styreleder Knut Weum innledet sakspunktet med en oppsummering av viktige saker og utfordringer i 
organisasjonen. Styreleders tale følger i sin helhet som vedlegg til protokollen.   

DEL 1 – s. 7-9 frem til «Organisasjon» 

Følgende hadde ordet under denne delen: 
Jan Bragerhaug, Oppland Travforbund 
Torbjørn Frøysnes, hederstegn 
Jan Gjennestad, Vestenfjeldske Travforbund 
Magnus Taanevig, Vestfold Travforbund 
Tor Martin Moe, Telemark Travforbund 
Ønsker lik sats for oppdretterpremier for kaldblods- og varmblodshester. Følgende skriftlige forslag 
oversendes styret: 
«Det er nå ca. 9 år siden det ble utarbeidet en varmblods- og kaldblodspakke  for norsk travsport. 
Utviklinga, spesielt siste åra, har ført med seg en skjev fordeling av midler mellom rasene. Dette er 
bakgrunnen for følgende forslag: 
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1. Oppdretterpenger bør være lik for varmblodshester og kaldblodshester.
2. Når det gjelder klasseløpene finansierer fellesskapet en betydelig større del av de varmes løp

enn tilfellet er for de kaldes klasseløp. Norsk travsport kan ikke leve med denne skjevheten,
hverken innad eller utad. Jeg foreslår at DNT nedsetter et hurtigarbeidene utvalg som ser på
fordelinga mellom rasene og kommer med en utredning av dette. Etter mitt skjønn bør en slik
rapport foreligge innen årets utgang slik at tiltak kan iverksettes for 2019».

Ole Ødegaard, Østfold Travforbund 
Bente Espebu, Agder Travforbund 
Ingolf Herbjørnrød, styremedlem 
Trond Olav Salte, nestleder 

DEL 2 – s. 9-11 frem til «Spesielle utfordringer» 

Følgende hadde ordet under denne delen: 
Endre Storhaug, Buskerud Travforbund 
I avsnittet om Buskerud Travforbund foreslås det å erstatte ordet «salgsavtale» til «samarbeidsavtale 
for utbygging». 
Oddmund Wallevik, Oslo og Akershus Travforbund 
Magnus Billing, Buskerud Travforbund 
Jan Bragerhaug, Oppland Travforbund 
Magnus Taanevig, Vestfold Travforbund 
Kritisk til DU-utvalgets endrede retningslinjer for kategorisering av treningsanlegg. Ber om at det tas 
en ny vurdering rundt retningslinjene. 
Knut Weum, styreleder 
Til Endre Storhaug: Styret endrer ordlyd etter forslag fra Buskerud Travforbund. 
Til Magnus Taanevig: Styret ønsker at nåværende ordning opprettholdes minimum ett år til, men 
lover at 2018 vil bli evaluert. 

DEL 3 – s. 11-13 

Ingen innspill. 

Generalforsamlingen gjennomgikk deretter rapport fra administrasjonen, samt de lovbestemte 
komiteer og utvalg.  

Dirigent Paule opplyste om følgende endringer/tillegg i rapport fra administrasjonen - «Sport- og 
avlsavdelingen»: 

- Avsnittet «Eldre» - Vinner av DNTs 5-årsløp, Kleppe Fanden, trent og kjørt av Kjetil Djøseland. 
- Avsnittet «Eksport og import» - rettelse til følgende: 

Eksporterte hester: 153 (191) 
Importerte hester: 205 (214) 

Følgende hadde ordet under «Rapport fra administrasjonen»: 
Ole Ødegaard, Østfold Travforbund 
Påpekte at følgende var uteglemt i avsnittet «Eldre/hoppene» - Vinner av DNTs 5-årsløp, Voje Diva, 
trent av Jenny Thygesen og kjørt av Lars Anvar Kolle. 
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Følgende hadde ordet under «Lovbestemte komiteer og utvalg»: 
Gunnar Eilefstjønn, leder Kontrollkomiteen 
Redegjorde for komiteens arbeid, og forklarte at dokumentasjon fra driftsselskapene var sterkt 
begrenset. Han etterlyste samtidig at DNTs generalforsamling ble flyttet, slik at generalforsamling i 
driftsselskapene kan avholdes i forkant. 
Knut Weum, styreleder  
Forstår utfordringen og lover å se på dette, selv om tidsperspektivet er trangt.  
Magnus Taanevig, Vestfold Travforbund 
Torgeir Bakken, Telemark Travforbund 

Styrets forslag: Årsberetningen for 2017 godkjennes. 

Vedtak: Enstemmig vedtatt. 

SAK 7 REVIDERT REGNSKAP FOR 2017 

Generalsekretær Svein Morten Buer redegjorde for årsregnskapet 2017. Regnskapet viser et 
overskudd på 3 038 254,- 

Følgende hadde ordet i saken: 
Torgeir Bakken, Telemark Travforbund 
Svein Morten Buer, generalsekretær 
Trond Alm, Oppland Travforbund 
Jan Gjennestad, Vestenfjeldske Travforbund 
Magnus Taanevig, Vestfold Travforbund 

Styrets forslag: Revidert regnskap for 2017 godkjennes. 

Vedtak: Enstemmig vedtatt. 

SAK 8 DRØFTE STYRETS FORSLAG TIL LANGTIDSPLAN 

Styreleder Knut Weum og generalsekretær Svein Morten Buer orienterte. Det skal legges frem ny 
langtidsplan for debatt på generalforsamlingen 2019. Styret oppfordrer lag og forbund til å være 
aktive å sende inn forslag og synspunkter. Det vil også være mulig å komme med innspill eller 
justeringer til den eksisterende langtidsplanen. Viktig at måltallene justeres underveis dersom det 
ikke er mulig å nå disse. Her kan det være nyttig å sjekke ut årsberetningen mot strategiplanen. 

Følgende hadde ordet i saken: 
Erik Skjervagen, Telemark Travforbund 
Turid Myrén Tuverud, Oslo og Akershus Travforbund 
Sigurd Jeremiassen, Midt Norge Travforbund 
Knut Weum, styreleder 
Trond Olav Salte, nestleder 

Styrets forslag: Saken tas til orientering. 

Vedtak: Enstemmig vedtatt. 
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SAK 9 FASTSETTELSE AV GODTGJØRELSER 
 
Gjeldende satser for godtgjørelser: 
a) Styreleder    kr 200 000,– 
b) Nestleder    kr   75 000,– 
c) Styremedlemmer   kr   50 000,– 
d) Andre tillitsverv   kr      2 250,– pr. møte. 
e) Møtende varamedlemmer  kr      2 250,– pr. møte. 
 
Diett- og reisegodtgjørelse for alle tillitsvalgte dekkes etter Statens reiseregulativ. 
For bilgodtgjørelse brukes Statens satser for liten bil. 
 
Valgkomiteens innstilling: 
Valgkomitéleder Hans Tronstad informerte om komiteens innstilling samt endring vedrørende forslag 
om møtegodtgjørelse. Godtgjørelse til styreleder, nestleder og styremedlemmer er ikke endret siden 
2010. Derfor foreslås følgende endring: 
 
Styreleder   Godtgjørelse økes til              kr 250 000,– 
Nestleder   Godtgjørelse økes til               kr   90 000,– 
Styremedlemmer  Godtgjørelse økes til   kr   60 000,– 
 
Møtegodtgjørelsen kr 2 250,– pr. møte gjelder også for møter avholdt via telefon, Skype eller 
lignende etter nærmere retningslinjer som utarbeides av DNTs administrasjon. 
 
Diett- og reisegodtgjørelse for alle tillitsvalgte dekkes etter Statens reiseregulativ. 
For bilgodtgjørelse brukes Statens satser for liten bil. 
 
 
Følgende hadde ordet i saken: 
Kristian Borud, Oslo og Akershus Travforbund 
Foreslår en lik prosentvis økning på 25% for styreleder, nestleder og styremedlemmer.  
 
Vedtak: Valgkomiteens innstilling ble vedtatt mot 19 stemmer. 
 
 
 
SAK 10 FORSLAG TIL ENDRINGER I DNTs LOV 
 
Lovendringer som medfører at lovparagrafer endrer rekkefølge, oppdateres med riktig paragraf, ledd 
o.l. før trykking/publisering av ny lovbok. Forslag til ny tekst er skrevet i kursiv. 
 
1. FORSLAG FRA STYRET I DNT TIL NY TEKST I § 2.6 Stemmerett, valgbarhet, tale- og forslagsrett 
(2) Representanter til generalforsamling eller møte i overordnet organisasjonsledd må ha vært 
medlem av representasjonsberettiget travlag i minimum de siste 3 måneder og medlem av travlaget 
pr. 31/12 i beretningsåret. I tillegg må vedkommende ha vært medlem av travlaget pr. 31/12 året før. 
Det kan ikke velges representant som er arbeidstaker innen det organisasjonsledd vedkommende 
representerer eller representasjonen skjer. Dette gjelder ikke for representanter som er valgt av og 
blant de ansatte. 
 
Vedtak: Enstemmig vedtatt. 
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2. FORSLAG FRA STYRET I DNT TIL NY TEKST I § 2.8 Inhabilitet 
(3) Inhabilitetsspørsmålet avgjøres av det aktuelle organ. 
Avgjørelsen kan påklages til Lovkomiteen, jfr. § 7.6 (3). 
 
Følgende hadde ordet i saken: 
Tore Brath, leder Lovkomiteen 
Lars Borge-Andersen, leder Appellkomiteen 
Svein Morten Buer, generalsekretær 
 
Vedtak: Vedtatt mot 9 stemmer. 
 
 
3. FORSLAG FRA STYRET I DNT TIL NY TEKST I § 3.3 Generalforsamlingens oppgaver 
 
(1) Generalforsamlingen skal: 
1. Velge fullmaktskomité til godkjenning av fullmaktene. 
Fullmaktskomitéen fungerer også som tellekorps. 
2. Godkjenne innkalling og saksliste. 
3. Velge dirigent(er) og sekretær(er). 
4. Godkjenne forretningsorden. 
5. Velge tre representanter til å undertegne protokollen. 
6. Behandle årsberetning. 
7. Behandle revidert regnskap. 
8. Drøfte styrets forslag til langtidsplan. 
9. Fastsette minimumskontingent for medlemskap i travlagene. 
10.Fastsette godtgjørelse til: 
  a) Styremedlemmer 
  b) Revisor 
  c) Andre tillitsvalgte 
11. Behandle og vedta endringer i DNTs lov. 
12. Behandle andre innkomne forslag. 
13. Foreta valg på 5 styremedlemmer og 3 varamedlemmer: 
  a) Styreleder 
  b) Nestleder 
  c) 3 styremedlemmer 
 d) 3 varamedlemmer 
 e) Kontrollkomité med varamedlemmer 
 f) Avlskomité med varamedlemmer 
 g) Påtalekomité med varamedlemmer 
 h) Domskomité med varamedlemmer 
 i) Appellkomité med varamedlemmer 
 j) Lovkomité med varamedlemmer 
 k) Valgkomité med varamedlemmer 
 l) Statsautorisert revisor 
 
Følgende hadde ordet i saken: 
Knut Weum, styreleder 
Jan Bragerhaug, Oppland Travforbund 
 
Vedtak: Vedtatt mot 12 stemmer. 
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4. FORSLAG FRA STYRET I DNT TIL NY TEKST I § 4.1 Styrets myndighet 
 
(3) Styret kan fastsette, endre og oppheve bindende reglementer og bestemmelser innenfor DNTs 
virksomhetsområde så som løpsreglement, dopingreglement, lisensreglement m.m. Slike reglementer 
skal være i overenstemmelse med de til enhver tid gjeldende avtaler med Den Europeiske Travunionen 
(UET). 
 
Følgende hadde ordet i saken: 
Knut Weum, styreleder 
Tore Brath, leder Lovkomiteen 
 
Vedtak: Enstemmig vedtatt. 
 
 
5. FORSLAG FRA STYRET I DNT TIL NY TEKST I § 5.4 Representasjon på generalforsamling 
 
(1) b) Beregningen av grunnlaget for hvor mange representanter med stemmerett hvert enkelt 
travlag kan møte med, foretas med utgangspunkt i antall betalende medlemmer i travlaget pr. 31/12 
året før generalforsamlingen. 
 
Vedtak: Enstemmig vedtatt. 
 
 
6. FORSLAG FRA STYRET I DNT TIL NY TEKST I § 5.4 Representasjon på generalforsamling 
 
(3) Travlag som har hatt færre enn 15 betalende medlemmer over 16 år pr. 31/12 året før 
generalforsamlingen og/eller ikke har levert årsrapport innen fristen, jfr. § 6.2 g) mister sin 
representasjonsrett til generalforsamling i travforbundet det angjeldende året. 
 
Følgende hadde ordet i saken: 
Turid Myrén Tuverud, Oslo og Akershus Travforbund 
Terje Natland, Vestenfjeldske Travforbund 
Magnus Taanevig, Vestfold Travforbund 
Tore Brath, leder Lovkomiteen 
En rettelse i forslagets ordlyd er påkrevet, «og/eller» rettes til «eller». 
Knut Weum, styreleder  
Styret støtter Lovkomiteens leder i rettelsen av ordlyden og endrer forslaget.  
 
Vedtak: Styrets forslag ble enstemmig vedtatt med foreslått endring i ordlyden. 
 
 
7. FORSLAG FRA STYRET I DNT TIL NY TEKST I § 5.5 Generalforsamlingens oppgaver 
 
(1) Generalforsamlingens skal: 
 a) godkjenne innkalling og saksliste. 
 b) velge dirigent, referent og 2 personer til å undertegne protokollen. 
 c) behandle styrets årsberetning. 
 d) behandle revidert regnskap. 
 e) behandle aktivitetsplan. 
 f) fastsette medlemskontingent. 
 g) fastsette godtgjørelse til styrets medlemmer. 
 h) behandle innkomne forslag. 
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 i) foreta følgende valg: 
– styreleder 
– nestleder 
– øvrige styremedlemmer 
– varamedlemmer til styret 
– representanter til DNTs generalforsamling med varamedlemmer jfr. § 5.5 (3) 
– valgkomité 
– registrert revisor eller to valgte revisorer med ett varamedlem 
 
Vedtak: Enstemmig vedtatt. 
 
 
8. FORSLAG FRA STYRET I DNT 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 (i beretningsåret) pr. 31/12 året før 
generalforsamlingen, som tilhører travforbundet delt på 125 og avrundet nedover. Antall 
varamedlemmer representanter som velges bør tilsvare minst halvparten av antall representanter. 
Vararepresentantene gis en rangert rekkefølge. 
 
Følgende hadde ordet i saken: 
Asbjørn Opdal, Midt Norge Travforbund 
Foreslår å fjerne «over 16 år» i § 5.5 (3) samt forslag til endret tekst i § 5.4 (1a):  
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 og 1 representant for hvert påbegynte 
50. medlem i travlagene pr 31/12 før generalforsamlingen. Ingen lag kan møte med mer enn 5 
representanter. 
Dirigent Tove Paule ga uttrykk for at dette måtte være å anse som et helt nytt forslag, og derfor 
oversendes styret for behandling på neste års generalforsamling. 
Tore Brath, leder Lovkomiteen 
Svein Morten Buer, generalsekretær 
Knut Weum, styreleder 
Trond Olav Salte, nestleder 
 
Generalforsamlingen besluttet at det først skulle stemme over hvorvidt Midt Norge Travforbunds 
forslag kunne behandles på årets generalforsamling. 
 
Vedtak: Generalforsamlingen vedtok mot 11 stemmer å ikke realitetsbehandle forslaget fra Midt 
Norge Travforbund.  
 
Videre stemte generalforsamlingen over styrets forslag til endring i DNTs Lov § 5.5 (3). 
 
Vedtak: Enstemmig vedtatt. 
 
 
9. FORSLAG FRA STYRET I DNT TIL NY § 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, og 
b) de involverte travforbundene gjentar vedtaket med 2/3 flertall på ekstraordinær 
    generalforsamling senest 6 måneder etter vedtak på ordinær generalforsamling. 
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(2) Etter at kvalifisert vedtak er fattet på ordinær og ekstraordinær generalforsamling innkalles det til 
     konstituerende møte i det nye travforbundet hvor navn og lover vedtas og de valg som er nevnt i 
     § 5.5 (1) i). 
(3) Vedtaket om sammenslåing trer ikke i kraft før DNT har godkjent det sammenslåtte 
      travforbundets navn og lover. 
(4) Alle eiendeler, midler, anlegg, utstyr, rettigheter, forpliktelser og medlemmer tilhørende 
     forbundene overføres til det nye forbundet. 
 
Følgende hadde ordet i saken: 
Anette Isaksen, Hedmark Travforbund 
Bestemmelsen bør presiseres med ordlyden «av de fremmøtte» etter 2/3 flertall i punktene (1) a) og 
b). 
 
Styret endret sitt forslag etter innspill fra Hedmark Travforbund. 
 
Vedtak: Styrets forslag til endring ble enstemmig vedtatt med foreslått endringen i ordlyd. 
 
 
 
10. FORSLAG FRA STYRET I DNT TIL NY TEKST I § 6.3 Medlemskap i travlaget 
 
(2) Alle som aksepterer å overholde travlagets og overordnede travmyndigheters lover, 
bestemmelser og reglement, kan bli tatt opp som medlem. Finner styret i travlaget at disse kriterier 
ikke oppfylles, kan travlagets styre nekte medlemskap. Medlemskapet er først gyldig og regnes fra 
den dag kontingenten er betalt og skal umiddelbart registres innmeldingen er mottatt i sentralt 
medlemsregister. 
 
Følgende hadde ordet i saken: 
Turid Myrèn Tuverud, Oslo og Akershus Travforbund 
Ordlyden «innmeldingen er mottatt» bør endres til «innmeldingen er godkjent» fordi innmelding av 
nye medlemmer først skal godkjennes av administrasjonen. 
 
Styret endret sitt forslag etter innspill fra Oslo og Akershus Travforbund. 
 
Vedtak: Styrets forslag til endring ble enstemmig vedtatt med endring i ordlyden. 
 
 
 
11. FORSLAG FRA STYRET I DNT TIL NY TEKST I § 6.3 Medlemskap i travlaget 
 
(4) For å ha stemmerett på generalforsamlingen i travlaget må vedkommende medlem ha betalt 
kontingenten pr. 31.12 året før. Nye medlemmer i travlaget får stemmerett og kan velges til tillitsverv 
etter å ha vært medlemmer i travlaget minimum siste 3 måneder. 
 
Vedtak: Enstemmig vedtatt. 
 
 
 
12. FORSLAG FRA STYRET I DNT TIL NY TEKST I § 6.7 Generalforsamlingens oppgaver 
 
(1) Generalforsamlingens skal: 
a) godkjenne innkalling og saksliste. 
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b) velge dirigent, referent og 2 personer til å undertegne protokollen. 
c) behandle styrets årsberetning. 
d) behandle revidert regnskap. 
e) fastsette medlemskontingenten med utgangspunkt i DNTs generalforsamlingsvedtak etter § 3.3 
    pkt 9. 
f) behandle innkomne forslag. 
g) foreta følgende valg: 
– styreleder 
– nestleder 
– øvrige styremedlemmer 
– varamedlemmer til styret 
– representanter med varamedlemmer til travforbundets generalforsamling(er) 
– 2 revisorer og ett varamedlem 
– valgkomité på 3 medlemmer og ett varamedlem 
 
Vedtak: Enstemmig vedtatt. 
 
 
 
13. FORSLAG FRA STYRET I DNT TIL NY TEKST I § 6.11 Sammenslåing av travlag 
 
(4) Alle eiendeler, midler, anlegg, utstyr, rettigheter, forpliktelser og medlemmer tilhørende lagene 
overføres til det nye laget. 
 
Vedtak: Enstemmig vedtatt. 
 
 
 
14. FORSLAG FRA STYRET I DNT TIL NY TEKST I § 7.2 Avlskomiteen 
 
(1) Avlskomiteen består av 6 5 medlemmer og 2 varamedlemmer som velges på generalforsamlingen. 
Komiteen velges med 3 medlemmer og 2 varamedlemmer for hver rase. Komiteen velger selv sin 
leder. 
 
Følgende hadde ordet i saken: 
Knut Weum, styreleder 
Erik Skjervagen, Telemark Travforbund 
Oddvar Tuverud, Oslo og Akershus Travforbund 
Jan Gjennestad, Vestenfjeldske Travforbund 
Per Erik Hagen, leder Avlskomiteen 
Magnus Billing, Buskerud Travforbund 
Magnus Taanevig, Vestfold Travforbund 
Sigurd Jeremiassen, Midt Norge Travforbund 
 
Vedtak: Styrets forslaget ble enstemmig nedstemt. 
 
 
15. Forslag fra Oslo og Akershus Travforbund vedrørende avlskomitéen 
 
Oslo og Akershus Travforbund foreslår å dele avlskomitéen i to separate avlskomitéer, en for 
varmblods og en for kaldblodshester. 
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Følgende hadde ordet i saken: 
Oddmund Wallevik, Oslo og Akershus Travforbund meddelte at forslaget ble trukket. 
 
11 
 
16. FORSLAG FRA STYRET I DNT TIL NY TEKST I § 7.2 Avlskomiteen 
 
(2) Funksjonstiden til komiteens medlemmer er 2 år, med mulighet for gjenvalg. Det ene året velges 
2 3 medlemmer, det andre året velges 1 2 medlemmer, for hver av de respektive rasene. 
Varamedlemmer velges hvert år. 
 
Forslaget utgikk. 
 
 
17. FORSLAG FRA STYRET I DNT TIL NY TEKST I § 7.2 Avlskomiteen 
 
(3) Generalforsamlingen i DNT vedtar instruks for avlskomiteen. Instruksen bør inkludere at 
enkeltsaker merkes slik at det klart defineres hva som skal behandles av medlemmene for hver rase 
og hva som er felles avlstiltak som komiteen behandler samlet. 
 
Vedtak: Enstemmig vedtatt. 
 
 
 
18. FORSLAG FRA STYRET I DNT TIL NY TEKST I § 7.6 Lovkomiteen 
 
(3) Klage på saksbehandlingsfeil (herunder inhabilitet) i DNTs organisasjonsledd behandles og 
avgjøres av Lovkomiteen. Unntatt er saksbehandling knyttet til DNTs påtale- og straffebestemmelser 
– herunder saker under doping- og løpsreglementene. Dersom Lovkomiteen finner at det er begått 
saksbehandlingsfeil kan komiteen oppheve vedtaket, bortsett fra når det er grunn til å regne med at 
feilen ikke kan ha virket bestemmende på vedtakets innhold. 
 
Vedtak: Enstemmig vedtatt. 
 
 
19. FORSLAG FRA STYRET I DNT TIL NY TEKST I § 7.6 Lovkomiteen 
 
(4) Lovkomiteens avgjørelser i saksbehandlingsspørsmål kan bringes inn for voldgift etter kapittel 15. 
 
Vedtak: Enstemmig vedtatt.12 

 
 
 
20. FORSLAG FRA STYRET I DNT TIL NY TEKST I § 7.6 Lovkomiteen 
 
(7) Lovkomitéen er ikke underlagt styrende organers instruksjonsmyndighet. 
 
Vedtak: Enstemmig vedtatt. 
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21. FORSLAG FRA STYRET I DNT TIL NY TEKST I § 12.6 Saksbehandlingsregler for administrative 
avgjørelser 
 
(5) Klage på saksbehandlingsfeil (herunder inhabilitet) knyttet til administrative avgjørelser behandles 
og avgjøres av Lovkomiteen – jfr. § 7.6 (3) og (4). 
 
Vedtak: Enstemmig vedtatt. 
13    
 
 
SAK 11 ANDRE INNKOMNE FORSLAG 
 
Forslag fra styret til ny instruks for DNTs Avlskomité 
 
1. Avlskomitéen er opprettet i medhold av §7-2 i DNTs lover og er i utgangspunktet en rådgivende 
    komite for styret i DNT – i de saker som har betydning for utviklingen av norske travhester. Dette 
    skal være i tilknytning til, og i samsvar med gjeldende strategidokument. 
2. Avlskomitéen utarbeider forslag til de avlspolitiske målsettinger, inklusive avlsplaner. 

Styret i DNT gjør de formelle vedtak om avlsmålene, og fastsetter de overordnede retningslinjer 
for avlspolitikken. 

3. På bakgrunn av vedtatte avlsmål skal avlskomitéen utarbeide forslag til avlsplaner samt innstille på 
    bruken av midler som DNT bevilger / disponerer til gjennomføring /oppfølging av dette. 
4. Avlskomitéen skal uttale seg om utforming og endring i avlsplanene samt fremme forslag til 
    nødvendig regelverk relatert til dette. 
5. Avlskomitéen innstiller på dommere og medlemmer til kåringsnemnd for kaldblodshester og 
    avlsvurderingsnemnd for varmblodshester. 
6. Avlskomitéen kan gjøre vedtak i alle enkeltsaker av ikke prinsipiell karakter. Slike vedtak kan ankes  
    til styret i DNT. Styret i DNT beslutter og fatter vedtak i prinsippsaker og saker av økonomisk og 
    overordnet betydning. 
7. Avlskomitéen skal selv utarbeide egne regler for hvorledes komitéen vil behandle saker som  
    spesifikt går på forholdet til de enkelte traverraser, samt gi fullmakt til administrasjonen til å 
    avgjøre kurante enkeltsaker. 
 
Følgende hadde ordet i saken: 
Elin Bergseth, styremedlem 
 
Styrets forslag: Instruks for DNTs Avlskomité vedtas. 
 
Vedtak: Enstemmig vedtatt.  
 
 
 
SAK 12 FORETA VALG 
 
Valgkomiteens leder, Hans Tronstad, redegjorde for komiteens arbeid og innstilling. Det ble fremlagt 
en ny innstilling til nestleder i forhold til opprinnelig innstilling. 
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Styret: 
 

Leder Knut Weum Buskerud Ikke på valg  
Nestleder Trond Olav Salte Rogaland 2 år Gjenvalg 
Styremedlem Kristin Brækken Midt Norge 2 år Ny 
Styremedlem Cecilie H. Andersson Østfold 2 år P.t. første vara 
Styremedlem Ingolf Herbjørnrød Vestfold Ikke på valg  
1.vara Mia Gretland Østfold 1 år Ny 
2.vara Espen A. Schem Oslo og Akershus 1 år Gjenvalg 
3.vara Jan Kristian Øverdal Telemark 1 år Gjenvalg 

 
 
Valg av nestleder:  
Vedtak: Trond Olav Salte ble enstemmig valgt som nestleder for 2 år. 
 
Valg av styremedlemmer: 
Vedtak: Kristin Brækken og Cecilie H. Andersson ble enstemmig valgt som styremedlemmer for 2 
år. 
 
Valg av varamedlemmer: 
Vedtak: Mia Gretland (1.vara), Espen A. Schem (2.vara) og Jan Kristian Øverdal (3.vara) ble 
enstemmig valgt som varamedlemmer for 1 år. 
 
 
Kontrollkomiteen: 
KONTROLLKOMITÉ 

Medlem Gunnar Eilefstjønn Telemark 2 år Gjenvalg 
Medlem Evelyn Stillerud Buskerud 2 år Gjenvalg 
Medlem Johannes Vold Rogaland 1 år Gjenvalg 
Vara Jørgen Midtlyng Midt Norge 1 år Gjenvalg 

 (§ 7.1) 
Vedtak: Komiteen ble enstemmig valgt. 
AVLSKOMITÉ KALDBLOD (§ 7.2) 
 
Avlskomitè Kaldblods: 
 

Medlem Tone M. Blindheim Vestenfjeldske 2 år Gjenvalg 
Medlem Vidar Arnesen Oslo og Akershus 2 år Ny 
Medlem Elin Bergseth Hedmark 1 år Ny 
1.vara Kristine Støen Kivle Telemark 1 år Ny 
2.vara Harald Kvåle Midt Norge 1 år Gjenvalg 

 
Følgende hadde ordet i saken: 
Per Sandbakken, Hedmark Travforbund foreslo Arild Hansen, Telemark som medlem. 
Tor Martin Moe, Telemark Travforbund foreslo Målfrid Vatne, Midt Norge som medlem. 
Hans Tronstad, leder valgkomiteen 
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Valg på medlemmer av avlskomité kaldblods: 
 
Den skriftlige votering ga følgende resultat: 

Elin Bergseth 80 stemmer Valgt for 2 år 
Vidar Arnesen 59 stemmer Valgt for 2 år 
Tone Blindheim 56 stemmer  
Målfrid Vatne 
Arild Hansen 

56 stemmer 
19 stemmer 
 

 

Generalforsamlingen foretok omvalg på komiteens siste ordinære medlem. Den skriftlige votering ga 
følgende resultat: 

Målfrid Vatne 56 stemmer Valgt for 1 år 
Tone Blindheim 32 stemmer  

 
Vedtak: Elin Bergseth og Vidar Arnesen ble valgt som medlemmer av avlskomiteen for kaldblods 
for 2 år, og Målfrid Vatne ble valgt som medlem for 1 år. 
 
 
Valg på varamedlemmer av avlskomité kaldblods: 
 
Vedtak: Kristine Støen Kivle og Harald Kvåle ble enstemmig valgt som varamedlemmer for 1 år. 
 
 
 
Avlskomitè Varmblods: 
 

Medlem Ingar Hagen Vestfold 2 år Ny 
Medlem Torger Østrått  Rogaland  2 år P.t. vara  
Medlem Nils Otto Bergslien Agder 1 år Gjenvalg 
1.vara Edina Ydersbond Oslo og Akershus 1 år Gjenvalg 
2.vara Nadja Jensen Midt Norge 1 år Ny 

 
Følgende hadde ordet i saken: 
Magnus Taanevig, Vestfold Travforbund foreslo Per Erik Hagen, Oslo og Akershus som medlem. 
Hans Tronstad, leder valgkomiteen 
 
 
Valg på medlemmer av avlskomité varmblods: 
 
Den skriftlige votering ga følgende resultat: 

Ingar Hagen 79 stemmer Valgt for 2 år 
Nils Otto Bergslien 76 stemmer Valgt for 2 år 
Torger Østrått 56 stemmer Valgt for 1 år 
Per Erik Hagen 44 stemmer  

 
Vedtak: Ingar Hagen (2 år), Nils Otto Bergslien (2 år) og Torger Østrått (1 år) ble valgt som 
medlemmer av avlskomiteen for varmblods. 
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Valg på varamedlem av avlskomité varmblods: 
 
Vedtak: Edina Ydersbond og Nadja Jensen ble enstemmig valgt som varamedlemmer til 
avlskomiteen for varmblods for 1 år. 
 
 
Påtalekomitè: 
 

Medlem Ove Aurstad Oslo og Akershus 2 år Ny 
Medlem Øistein Eriksen Oslo og Akershus 2 år Ny 
Medlem Odd Haugdahl Midt Norge  1 år Ny 
1.vara Ragnhild Olsen Nord Norge 1 år  Ny 
2.vara Kristin Andersgaard Oppland 1 år Ny 

 
Vedtak: Komiteen ble enstemmig valgt. 
 
DOMSKOMITÉ (§ 7.4) 
Domskomitè 
 

Medlem Inge Tonholm  Østfold 2 år Gjenvalg 
Medlem Marthe Ottersen Hedmark 2 år P.t. vara 
Medlem Jan Roger Humlebekk Buskerud 1 år Ny 
1.vara Aksel Melbye Oslo og Akershus 1 år Ny 
2.vara Morten Valstad Midt Norge 1 år Gjenvalg 
3.vara Elisabeth B. Carlsen Buskerud 1 år Ny 

 
Vedtak: Komiteen ble enstemmig valgt. 
APPELLKOMITÉ (§ 7.5) 
 
Appellkomitè: 
 

Medlem Lars Borge Andersen Østfold 2 år Gjenvalg 
Medlem Bjørn Vethe Vestenfjeldske 2 år Gjenvalg 
Medlem Bjørn Steinar Moe Oslo og Akershus 1 år Gjenvalg 
1.vara Tormod Skaare Hedmark 1 år  Gjenvalg 
2.vara Sigmund Skrede Vestenfjeldske 1 år Gjenvalg 
3.vara Kai Magnar Killingmo Oslo og Akershus 1 år Ny 

 
Vedtak: Komiteen ble enstemmig valgt. 
LOVKOMITÉ (§ 7.6) 
 
Lovkomitè: 
 

Medlem Tore E. Brath Buskerud 2 år Gjenvalg 
Medlem Ragnhild Tjaum Rogaland 2 år Gjenvalg 
Medlem Terje Aspevik Vestenfjeldske 1 år Ny 
1.vara Kristin Alm Oppland 1 år  Gjenvalg 
2.vara Kjetil Halstensen Vestfold 1 år Ny 

 
 
Vedtak: Komiteen ble enstemmig valgt. 




