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Det Norske Travselskap
innkaller til generalforsamling på Scandic Oslo Airport Hotel, Gardermoen

lørdag 26. og søndag 27. april 2014, kl. 11.00.

1. Valg av fullmaktskomité til 
godkjenning av fullmaktene.

2. Valg av dirigent.

3. Godkjenning av forretningsorden.

4. Valg av to representanter til å undertegne 
protokollen sammen med styrets leder.

5. Årsberetning 2012 og 2013.

6. Revidert regnskap for 2012 og 2013.

7. Drøfting av styrets forslag til 
langtidsplan.

8. Fastsette godtgjørelse.

9. Vedta endringer i DNTs lov.

10. Behandle innkomne forslag.

11. Foreta valg på:
a) Styret med varamedlemmer.
b) Leder og nestleder blant styrets medlemmer.
c) Kontrollkomité med varamedlemmer.
d) Avlskomité med varamedlemmer.
e) Domskomité med varamedlemmer.
f) Appellkomité med varamedlemmer.
g) Valgkomité med varamedlemmer.
h) Statsautorisert revisor.

Oslo, 28. mars 2014
Atle Larsen
styreleder

På generalforsamlingen har følgende møte- og talerett:
Valgt representant fra de medlemmene som er tilsluttet DNT i henhold til loven § 1-4 (1).
Styret i DNT.
Første varamedlem til styret i DNT.
Kontrollkomiteen.
Medlemmer av komiteer valgt av generalforsamlingen, men kun i saker underlagt komiteen.
Æresmedlemmer og innehavere av DNTs hederstegn.
Generalsekretæren i DNT.

Følgende har kun møterett:
2. og 3. varamedlem til styret i DNT.

Stemmerett på generalforsamlingen har: 
En valgt representant fra travforbund som er medlem i DNT. 
En valgt representant fra travlag som er medlem i DNT.
Styret har stemmerett i alle saker unntatt årsmelding, regnskap, og alle valg relatert til styret.

Til behandling foreligger: 

INNKALLING / TIL BEHANDLING
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TIDSPLAN DNTs GENERALFORSAMLING 

26. APRIL 2014

Kl. 10.00 – 10.45 Registrering – innlevering av fullmaktene

Kl. 11.00 Åpning DNTs generalforsamling v/styrets leder

Kl. 11.30 Generalforsamlingsbehandlinger

Kl. 13.30 Lunsj

Kl. 14.30 Generalforsamlingsbehandlinger

Kl. 16.30 Pause

Kl. 17.00 Generalforsamlingsbehandlinger

Kl. 18.00 Avslutning

Kl. 21.00 Middag

27. APRIL 2014

Kl. 08.00 – 08.45 Registrering

Kl. 09.00 Generalforsamlingsbehandlinger

Kl. 11.00 Informasjon med følgende tema:
• Skatt v/revisor BDO og Tor Jan Tjosevik, styremedlem Forus Trav AS og 

medlem av styringsgruppen for Prosjekt Banedrift.
• Presentasjon av arbeidet til styreutvalget for Sport og Avl v/leder Per-Ole Tysland

Kl. 13.00 Avslutning med felles lunsj

   TIDSPLAN



SAK 1 Valg av fullmaktskomité til godkjenning av fullmaktene

Styrets forslag: Tore Kristiansen (leder), Laila Stolpnes, Elin Kristin Nilsen og Helge Bergo.

Fullmaktskomiteen fungerer også som tellekorps.

SAK 2 Valg av dirigent

Styrets forslag: Lise Christoffersen.

SAK 3 Godkjenning av forretningsorden

FORRETNINGSORDEN VED DNTs GENERALFORSAMLINGER

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 og § 4-4 pkt. 2 i DNTs lover har også talerett, men for komité-

medlemmer 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”.

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 4 Valg av to representanter til å undertegne protokollen sammen med styrets leder

Styrets forslag: Svein Norling og Trond Olav Salte.
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SAK 5 Årsberetning for 2012 og 2013

Styrets forslag: Årsberetning for 2012 og 2013 godkjennes.

SAK 6 Revidert regnskap for 2012 og 2013

Styrets forslag: Revidert regnskap for 2012 og 2013 godkjennes.

SAK 7 Drøfting av Styrets forslag til langtidsplan

Styret vil under denne saken ta utgangspunkt i satsningsområder fra strategiplan Trav 2015, herunder:

• Organisasjon
• Sport og avl
• Næringsvirksomhet
• Profilering, media og kommunikasjon
• Økonomi, ressursbruk og forvaltning

Styrets forslag: Styrets langtidsplan tas til orientering.

SAK 8 Fastsettelse av godtgjørelse

Gjeldende satser for honorar:
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:
Valgkomiteen foreslår at honorarene holdes uendret. 
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          SAK 5 • SAK 6 • SAK 7 • SAK 8



Lovverket er basisen for et velfungerende demokratisk styrt DNT. Styret i DNT har i samarbeid med lovutvalget gjort et
arbeid for å videreutvikle DNTs lov slik at vi også i de kommende generalforsamlingsperioder står godt rustet til å møte
de utfordringer som fremtiden bringer. 

Lovutvalget ba høsten 2013 organisasjonen om innspill på hvilke lovparagrafer som utvalget burde se nøyere på,
eventuelt nye. Lovutvalget og styret har deretter hatt løpende dialog om hvilke lovendringer som bør foreslås på 
generalforsamlingen. Dette har resultert i at styret fremmer 13 lovendringsforslag. I tillegg er det mottatt 6 forslag til 
lovendringer fra travforbund og travlag.

FORSLAG FRA STYRET I DNT TIL NY TEKST I § 2-5 Stemmerett, valgbarhet, tale- og forslagsrett

(1) For å ha stemmerett og være valgbar må man være fylt 16 år og ha oppfylt medlemsforpliktelsene, jfr. § 6-3.
Stemmer kan ikke avgis ved fullmakt eller forhåndsstemmer.

Styrets begrunnelse: Viser til lovutvalgets uttalelse.

Lovutvalgets uttalelse:
Loven, §§ 2-5 (1) og 2-11 (1) sier at stemmer kan ikke avgis ved fullmakt og at ingen representant har mer enn en
stemme. Lovutvalget er av den oppfatning lovtekstene i utgangspunktet er klar nok for at det ikke er lov med forhånds-
stemmer. Det viser seg imidlertid at enkelte lag likevel har tillatt forhåndsstemmer. Enhver tvil kan lukes bort ved å
presisere dette i lovteksten.

FORSLAG FRA STYRET I DNT TIL NY § 2-5 Ungdomsrepresentasjon i styrer

(1) Styrer, inkludert varamedlemmer i travlag, travforbund og DNT, skal så langt det er mulig være representert med en
person 26 år eller yngre. 

(2) Styret i DNT kan gjøre unntak fra denne bestemmelse når det foreligger særlige forhold.

Virkningstidspunkt settes til 2015 for travlag og travforbund og fra 2016 for DNT-styret (2-årige generalforsamlings-
perioder). Dersom forslaget vedtas, justeres/forskyves nåværende § 2-5 osv. automatisk ett nummer, samt aktuelle
lovparagrafhenvisninger. 

Endringen vil ha konsekvens for §§ 4-2 (1), 5-6 (2) og 6-7 (2) som må justeres tilsvarende.

Styrets begrunnelse: Viser til lovutvalgets uttalelse.

Lovutvalgets uttalelse: Terskelen for at nye, unge krefter får medbestemmelsesrett oppleves som høy blant ungdommen
selv.  Snittalder for styrer, det være seg lokalt, forbundsvis og sentralt viser også dette. Lovutvalget er av den oppfatning
at en lovendring vil sikre ungdommens stemme samtidig som det oppmuntrer ungdommen til å bidra gjennom tillitsverv
i organisasjonen. Lovutvalget bemerker at det kan være utfordrende, spesielt blant travlag å imøtekomme lovkravet, men
gjør generalforsamlingen oppmerksom på at styret kan gjøre unntak når det foreligger særlige forhold som det gjøres ved
§ 2-4 (kjønnsfordeling).

SAK 9 Behandle forslag til endringer i DNTs lov
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FORSLAG FRA STYRET I DNT TIL NY TEKST I § 3-1 Norsk travsports høyeste myndighet

(1) Generalforsamlingen er DNTs høyeste myndighet og holdes hvert 2. år innen utgangen av mai.

Styrets begrunnelse: Viser til lovutvalgets uttalelse.

Lovutvalgets uttalelse: Enkelte travforbund har utfordringer når det gjelder fristen for avholdelse av generalforsamling.
Styret fremmer endringsforslag også når det gjelder avholdelse av travforbundenes generalforsamlinger, § 5-1. Som en
konsekvens av dette må også DNTs generalforsamling forskyves for å opprettholde frist for innsending av forslag fra lag
og forbund og sikre forsvarlig behandling.

FORSLAG FRA STYRET I DNT TIL NY TEKST I § 3-2 Representasjon

(1) g) Generalsekretæren i DNT

Styrets begrunnelse: Generalsekretæren har i henhold til § 4-4 (2) møte- og talerett på generalforsamlingen. Dette bør
også fremkomme under lovparagrafen som omhandler representasjonsrett.

Lovutvalgets uttalelse: Forslaget medfører harmonisering av lovparagrafene.

FORSLAG FRA STYRET I DNT TIL NY TEKST I § 3-2 Representasjon

(3) Stemmerett på generalforsamlingen har:
       a) Valgte representanter fra travforbund som er medlem i DNT. Hvert travforbund har rett til å møte med 1 

representant fra travforbundet samt 1 representant for hvert medlem blant forbundets travlag ut fra en delings-
nøkkel på 150.

       b) Styret. Styret har stemmerett i alle saker med unntak av behandling av årsberetning, regnskap og alle valg
relatert til styret.

Styrets begrunnelse: Viser til lovutvalgets uttalelse og tabell. Administrasjonen gis i oppgave å sende travforbund i god
tid før travforbundenes generalforsamlinger, oversikt som tydelig viser antall delegater som deretter velges på for-
bundenes generalforsamlinger.

Lovutvalgets uttalelse: Saken har vært behandlet på generalforsamlinger tidligere. Generalforsamlingen har pålagt styret
å fremlegge sitt syn på saken, evt fremme endringsforslag på GF 2014. Nåværende lovtekst omhandler kun antall lag.
Antall medlemmer pr lag har ingen innvirkning på stemmeretten. Lovutvalget er av den oppfatning at medlemsantallet
skal være avgjørende  for innvirkningen hvert enkelt travforbund har på DNTs generalforsamling. Dette prinsippet er
allerede gjeldende for stemmerett på travforbundenes generalforsamlinger. Her er antallet medlemmer som avgjør hvor
mange delegater laget har i generalforsamlingen. 
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Lag          Mdl.          Ant repr.         Ny med           Ny med              Ny med               Ny med
                               NÅ                 delingstall 100 delingstall 150    delingstall 200     delingstall 250

Oslo og Akershus 9               1191           10 (5,3%)         13 (7,7%)           9 (7,7%)                7 (7,7%)                 6 (7,8%)
Østfold 15             1180           16 (8,5%)         13 (7,7%)           9 (7,7%)                7 (7,7%)                 6 (7,8%)
Hedmark 10             919             11 (5,8%)         10 (6%)              7 (6%)                   6 (6,6%)                 5 (6,5%)
Oppland 14             1046           15 (7,9%          11 (6,5%)           8 (6,8%)                6 (6,6%)                 5 (6,5%)
Buskerud 11             937             12 (6,3%)         10 (6%)              7 (6%)                   6 (6,6%)                 5 (6,5%)
Vestfold 9                1400           10 (5,3%)         15 (8,9%)           10 (8,5%)              8 (8,8%)                 7 (9%)
Telemark 15             1306           16 (8,5%)         14 (8,3%)           10 (8,5%)              8 (8,8%)                 6 (7,8%)
Rogaland 9               1228           10 (5,3%)         13 (7,7%)           9 (7,7%)                7 (7,7%)                 6 (7,8%)
Vestenfjeldske 15             1206           16 (8,5%)         13 (7,7%)           9 (7,7%)                7 (7,7%)                 6 (7,8%)
Agder 13             1166           14 (7,4%)         13 (7,7%)           9 (7,7)                   7 (7,7%)                 6 (7,8%)
Nord-Norge 15             1430           16 (8,5%)         15 (8,9)              11 (9,4%)              8 (8,8%)                 7 (9%)
Midt-Norge 41             2654           42 (22,3%)       28 (16,7%)         19 (16,2%)            14 (15,4%)             12 (15,6%)
Totalt 176           15495        188                  168                    117                       91                          77

Tabellen viser nåværende delegatoversikt samt resultat med ny representasjon (gitt delingstall + 1 representant fra hvert forbund) ut fra medlems-
antall pr 31.12.13.
Det er brukt standard avrundingsregler ved avrunding til hele tall: Se på første siffer rett etter kommaet. 
- er sifferet 0, 1, 2, 3 eller 4 tar vi vekk alle desimalsifrene og beholder det hele tallet slik som det var 
- er sifferet 5, 6, 7, 8 eller 9 tar vi vekk alle desimalsifrene og øker det hele tallet med 1

En endring i § 3-2 (3) vil ha konsekvens for generalforsamlingens oppgaver i travforbundene.

Styrets forslag til ny tekst i § 5-6 Generalforsamlingens oppgaver

(1), bokstav i) Representanter til DNTs generalforsamling med varamedlemmer i henhold til § 3-2 (3).

FORSLAG FRA NITELVEN TRAVLAG TIL NY TEKST I § 3-2 Representasjon

(3) b) Valgt representant som har møterett/talerett fra travlag gis 1 stemme pr. 50  stemmeberettiget medlem i travlag
som er medlem i DNT.  

Lovutvalgets uttalelse: Forslaget skaper ikke lovtekniske problemer.

Styrets innstilling: Styret viser til eget forslag vedrørende stemmerett på DNTs generalforsamling. Styret støtter følgelig
ikke forslaget fra Nitelven Travlag.

FORSLAG FRA ROGALAND TRAVFORBUND TIL NY TEKST I § 3-2 Representasjon

Forslag vedr. delegatstemmer i generalforsamlingen
Innenfor utviklingen av moderne organisasjoner har som regel alle endringer som gjøres i organisasjonen og vedtektene
vært knyttet opp mot et ønske/behov for mer demokrati. Man har ønsket større engasjement, et bredere grunnlag for 
organisasjonen og ikke minst et større seleksjonsgrunnlag for mulige tillitsvalgte.  

Et bærende prinsipp i demokratiske organisasjoner og land er: En person (medlem) – En stemme! Hvis organisasjonen
ikke har direkte demokrati gjennom ur- eller liknende medlemsavstemninger velges det representanter for medlemmene
hvor man så langt som mulig forsøker å imøtekomme det bærende prinsippet om en stemme pr. medlem. Prinsippet for-
søker man også å styrke ytterligere ved å innføre egne regler for også å oppnå at grupper av medlemmer/innbyggere som
ville vært underrepresentert innvilges noen «stemmefordeler». Dette kan være ekstra stemmevekt eksempelvis for å
kompensere for lange avstander, alder, kjønn osv.



Gjennom DNTs historie har man ved flere anledninger foretatt endringer i vedtektene, men det ser ikke ut til at det
viktigste demokratiske prinsippet har blitt reflektert i den stemmevekt som de enkelte representanter har på generalfor-
samlingen. Når organisasjonen har foretatt endringer som gjør at nye travlag kun kan opprettes i minimum EN 
kommune og dette ikke er gjort gjeldende for «gamle» lag har man i realiteten sedimentert organisasjonen ved å gi
«gamle» travlag langt større stemmevekt enn nye.

I dagens generalforsamling gir dette den effekten at bak en delegat fra Vestfold står det 148 medlemmer mens det bak
en delegat fra Midt-Norge står 66 medlemmer. Det er medlemmene fra Oslo og Akershus, Vestfold og Rogaland som er
sterkest underrepresentert. I snitt har disse ca. 130 stemmer bak sine delegater mot snittet i resten av landet som er
77. I dag representeres disse fire fylkene av til sammen 18 delegater som utgjør 15% av stemmene men som 
representerer 25% av medlemmene! De tre omtalte fylkene med 18 travlag kunne teoretisk hatt 63 delegater hvis man
hadde hatt travlag i alle sine kommuner. 

Det kan ikke være hensiktsmessig i en moderne organisasjon å sette i gang et arbeid for å splitte opp eksisterende
travlag eller starte kampanjer for å opprette nye travlag, kun for å skaffe seg stemmer. I dag er kommunikasjon så enkel
og effektiv at man snarere burde jobbe aktivt for å redusere antallet travlag og sørge for å styrke og vitalisere de som har
god aktivitet. Det ville eksempelvis vært fullt ut dekkende med 4 travlag i Rogaland for å sikre lokal aktivitet.

Hvordan kan DNT utvikle seg videre for å bedre det demokratiske grunnlaget?

Etter vår oppfatning kan man velge mellom to alternative løsninger som begge vil bidra til en vesentlig styrking av or-
ganisasjonen.

Forslag til vedtak:
DNTs lover endres slik: Dagens delegater opprettholdes, men stemmetallet endres slik at delegatene fra travlagene
stemmer med et antall stemmer som er likt med medlemstallet pr. 31.12 året før i det travlaget de representerer.

En stor fordel som også oppnås ved denne avstemningsmetoden er at ALLE avstemninger i praksis må gjøres i full 
offentlighet. Tellekorpset må vite hvem som stemmer og hva de stemte på! Med dagens teknologi er det meget enkelt å
håndtere dette på en effektiv og oversiktlig måte.
Dette bidrar også til å sikre at delegater faktisk stemmer i tråd med sine medlemmer og/eller årsmøter.

Det er vår oppfatning at denne endringen kan implementeres slik at den gjøres gjeldende med virkning allerede på
Generalforsamlingen i 2016.

Lovutvalgets uttalelse: Forslaget skaper ikke lovtekniske problemer.

Styrets innstilling: Styret viser til eget forslag vedrørende stemmerett på DNTs generalforsamling. Styret støtter følgelig
ikke forslaget fra Rogaland Travforbund.

FORSLAG FRA STYRET I DNT TIL NY TEKST I § 4-2 Sammensetning mv. 

(1) - 1 ansattes representant med personlig varamedlem som velges etter innstilling fra og av de ansatte.

Styrets begrunnelse: Viser til lovutvalgets uttalelse.

Lovutvalgets uttalelse:
Ansatte i DNT mener det er et behov for presisering av lovteksten, noe Lovutvalget har forståelse for. Ansatte -
representasjon i DNT-styret ble vedtatt under generalforsamlingen 2011 og har siden vært praktisert slik som forslaget
foreligger.
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FORSLAG FRA STYRET I DNT TIL NY TEKST I § 5-1 Formål 

(1) Travforbund er et felles organ for travsporten innen sitt geografiske område. Dets øverste organ er 
generalforsamlingen som avholdes hvert år innen 15. mars.

Styrets begrunnelse: Viser til lovutvalgets uttalelse.

Lovutvalgets uttalelse: Styret ser at enkelte travforbund har utfordringer når det gjelder fristen for avholdelse av 
generalforsamling. For å sikre forsvarlig behandling og gjennomføring av travforbundenes generalforsamlinger foreslås en
utvidet frist.

FORSLAG FRA MIDT-NORGE TRAVFORBUND TIL NY TEKST I § 5-1 Formål

(1) Travforbund er et felles organ for travsporten innen sitt geografiske område. Dets høyeste organ er
generalforsamlingen som avholdes hvert år innen 20. mars. 

Lovutvalgets uttalelse: Forslaget skaper ikke lovtekniske problemer.

Styrets innstilling: Styret viser til eget endringsforslag. Styret støtter følgelig ikke forslaget fra Midt-Norge Travforbund.

FORSLAG FRA HEDMARK TRAVFORBUND TIL NY TEKST I § 6-7 Generalforsamlingens oppgaver

Endring av krav til styre i travlag. I henhold til DNTs lov § 6-7 pkt 2 og Normallov for travlag § 13 pkt 2 gjelder
følgende:
«Styret i travlaget skal bestå av 5 medlemmer og 2 varamedlemmer.  (…)»

DNT består av ca 175 travlag. Flere av travlagene er små, og drives derfor hovedsakelig av noen få engasjerte
medlemmer. For travlagene er det ofte en utfordring å få personer til å fylle alle styreplassene som skal velges på
generalforsamlingen. I enkelte styrer er det kanskje bare to-tre av styremedlemmene som er aktive, og driften av
travlaget kan bli ineffektiv med mange styremedlemmer som ikke har stor interesse i lagsarbeidet. Hedmark travforbund
mener det viktigste bør være at det enkelte lag selv kan sette sammen et styre som gir hensiktsmessig og effektiv drift av
laget.

Hedmark Travforbund foreslår derfor å endre ordlyden i de to nevnte paragrafer til:

«Styret i travlaget skal bestå av 3-5 medlemmer og minst 1 varamedlem». 

Evt. øvrige paragrafer i loven tilpasses dette om nødvendig.

Lovutvalgets uttalelse: Forslaget skaper ingen lovtekniske problemer, men utvalget er av den oppfatning at gjeldende
krav om antall personer best ivaretar de lovmessige funksjoner som et hvert travlagsstyre må forholde seg til.

Styrets innstilling: Styret støtter lovutvalgets uttalelse. Styret er av den oppfatning at det å redusere krav om antall
personer ikke er veien å gå for å få økt aktivitet og kompetanse i travlaget. Styret støtter følgelig ikke forslaget fra
Hedmark Travforbund.
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FORSLAG FRA STYRET I DNT VEDRØRENDE § 7-2 AVLSKOMITEEN

Styret foreslår at avlskomiteen endres fra å være en generalforsamlingsvalgt komité til et avlsutvalg.

Styrets begrunnelse: Denne saken har vært oppe tidligere, senest fremmet av Hedmark travforbund med støtte fra DNT-
styret, uten å få tilstrekkelig flertall. Vi viser til begrunnelsen som Hedmark la frem på forrige generalforsamling:
«Det oppleves som en brist på organisasjonens logikk at generalforsamlingen velger en avlskomite. Det velges et styre i
DNT som er valgt med tanke på å være de personene man anser best egnet til å ivareta DNTs oppgaver mellom to
generalforsamlinger. DNTs oppgaver er å utvikle norsk travsport og avl. Det burde derfor være naturlig at DNTs styre kan
nedsette et avlsutvalg som kan være rådgivende til styret. Med dagens ordning der avlskomiteen velges på generalfor-
samling skal den ikke rapportere til styret, og i teorien kan en uenighet mellom styret og avlskomiteen føre til ekstra-
ordinær generalforsamling».

Forslaget vil også få konsekvens for § 4-5 De faste utvalg (nytt punkt d)). 

Lovutvalgets uttalelse: Lovforslaget skaper ikke lovtekniske problemer.

FORSLAG FRA STYRET I DNT TIL NY TEKST I § 7-5 Valgkomiteen

(1) Valgkomiteen består av 5 medlemmer med varamedlemmer valgt på generalforsamlingen. Funksjonstiden er to år,
men med anledning til gjenvalg. Komiteen bør ha distriktsmessig fordeling, og kontinuitet i komiteen skal også
vektlegges. 

Styrets begrunnelse: Viser til lovutvalgets uttalelse. Virkningstidspunkt anbefales til å gjelde for DNTs generalforsamling
2016.

Lovutvalgets uttalelse: Lovutvalget er av den oppfatning at organisasjonen er «overfylt» av personer som sitter med
mange organisatoriske hatter. Utvalget mener at gjeldende lovtekst er sterkt begrensende for utvalg av kandidater og at
generalforsamlingen således står mer fritt i valg av valgkomité. 

FORSLAG FRA STYRET I DNT TIL ENDRING AV TEKST I § 7-5 Valgkomiteen

Styret foreslår at det er styrets oppgave å fremlegge forslag til valg av medlemmer og varamedlemmer til valgkomité for
generalforsamlingen.

(1) g)  Valg av medlemmer og varamedlemmer til Valgkomité

Forslaget vil få konsekvens for § 4-3 Oppgavene til styret i DNT (nytt punkt m))

Styrets begrunnelse: Viser til lovutvalgets uttalelse.

Lovutvalgets uttalelse: I de fleste store frivillige organisasjoner er det styret som fremlegger forslag til valgkomité for
generalforsamlingen. Lovutvalget mener at dette også bør være gjeldende for DNT. 
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FORSLAG FRA OSLO TRAVKLUBB TIL NY § 7-5 Lovkomité

Lovutvalget endres fra å være et oppnevnt utvalg til å bli en generalforsamlingsvalgt Lovkomité jfr. § 4-5 c.

Lovkomiteen består av leder, 2 medlemmer og 2 varamedlemmer.
Lovkomiteen skal avgi uttalelser om innkomne lovforslag og om fortolkningsspørsmål som DNT styret forelegger. 
Lovkomiteen kan også selv fremkomme med lovendringsforslag. Ved lovendringsforslag skal lovkomiteens innstilling
forelegges generalforsamlingen. Lovkomiteen skal komme med uttalelser vedr. endringer av bestemmelser og reglement
og om fortolkningsspørsmål som DNT styret forelegger. 

Dersom dette forslag blir vedtatt så må Valgkomiteen § 7-5 endres til § 7-7.
§ 3-4  (1) 11. g endres til Lovkomité med varamedlemmer, 11. i endres til Valgkomité med varamedlemmer, 11. j
Statsautorisert revisor.

§ 4-5 c Utgår.

Motivering:
DNT styret har oppnevnt lovutvalget, noe som lett kan bli tilfeldig uten at dette er forelagt hele organisasjonen. 
Lovkomiteen er av så stor viktighet at det krever de beste kandidater som finnes innen for dette området, og som har
den nødvendige kompetanse.  Derfor bør den høyeste myndighet i DNT stå for valg av lovkomiteen.  Det ble lagt ned et
betydelig arbeid med å revidere DNT’s lover i 2007, noe som gjør at det er av stor viktighet at lovene følges med
argusøyne 

Lovutvalgets uttalelse: Forslaget skaper ikke lovtekniske problemer. Lovutvalget støtter forslaget.

Styrets innstilling: Styret støtter forslaget fra Oslo Travklubb. Virkningstidspunkt anbefales til å gjelde for DNTs 
generalforsamling 2016.

FORSLAG FRA OSLO TRAVKLUBB TIL NY § 7-6 Påtalenemnd

1. Påtalenemnda velges på DNT’s generalforsamling og består av leder, 2 medlemmer og 2 varamedlemmer. 
Leder skal være jurist.

2. Påtalenemnda avgjør hvilke saker som skal anmeldes DNT’s domskomité for brudd på Straffebestemmelsene i
kapittel 12. Så vel enkeltpersoner som organisasjonsledd kan innrapportere brudd på straffebestemmelsene, men
bare påtalenemnda kan anmelde sakene til DNT’s domskomité med krav om at sak blir reist.

3. Påtalenemnda avgir innstilling til straff.
4. Påtalenemndas avgjørelser fattes av en samlet påtalenemnd.
5. Påtalenemnda kan ikke instrueres av organisasjonsleddene.

Dersom forslaget blir vedtatt må § 12-3 endres og § 3-4 (1) 11 g Påtalenemnd med varamedlemmer.

Motivering:
Etter lovrevisjonen i 2007 er det tydelig at dagens lov ikke er tilfredsstillende med tanke på travsportens rettshånd -
hevelse som må tilfredsstille grunnleggende rettssikkerhetsprinsipper. Med dagens ordning kan straffebestemmelsene og
saksbehandlingsbestemmelsene benyttes som et travsportspolitisk instrument. Det kan også stilles spørsmål om det ved
dagens ordning er for stor nærhet mellom påtaleorganet (DNT styret) og domsorganet (domskomité). Dessuten er 
spørsmålet om straff lite egnet for en demokratisk avgjørelse. En beslutning om anmeldelse bør avgjøres på et juridisk
grunnlag og ikke på et politisk grunnlag. Det er en trend i internasjonale og nasjonale organisasjoner som vi kan
sammenligne oss med at det styrende organ fritas for anmelderkompetansen.
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Lovutvalgets uttalelse: Forslaget skaper ikke lovtekniske problemer. Lovutvalget støtter imidlertid ikke innføring av et
nytt tungt påtaleorgan. Sakene er forskjellig i karakter, og det vil være behov for å innhente spisskompetanse for å ut-
ferdige anmeldelsen, og til å prosedere saken. Lovutvalget er av den oppfatning at organisasjonen vil være mest tjent
med å kunne velge den til enhver tid mest relevante og tilgjengelige kompetanse. Dagens ordning vurderes derfor som
mest formålstjenelig.

Styrets innstilling: Et identisk forslag har vært til behandling de senere år uten å få tilstrekkelig flertall. Styret stiller seg
bak lovutvalgets uttalelse i saken og støtter følgelig ikke forslaget fra Oslo Travklubb.

FORSLAG FRA STYRET I DNT TIL NY TEKST I § 12-3 Anmeldelse

(2) Anmeldelse fra travlag gjeldende brudd på DNTs Lov sendes overordnet travforbund til behandling og videresendes
styret i DNT snarest for godkjenning. Anmeldelsen sendes etter godkjenning av styret i DNT til Domskomiteen.

Styrets begrunnelse: Forslaget inneholder en presisering av hva travlaget kan sende krav om anmeldelse om.

Lovutvalgets uttalelse: Forslaget skaper ikke lovtekniske problemer.

FORSLAG FRA STYRET I DNT TIL NYTT PUNKT I § 12-3 Anmeldelse

(3) Anmeldelse for brudd på DNTs reglement og/eller øvrige bestemmelser videresendes styret i DNT for godkjenning.
Anmeldelsen sendes etter godkjenning av styret i DNT til Domskomiteen.
Styret i DNT kan vedta at beslutning om anmeldelse i saker som angår DNTs Dopingreglement kan overdras til godkjent
påtaleorgan. Sistnevnte kan ha utenlandsk sammensetning.

Dersom forslaget vedtas, forskyves nåværende § 12-3 (3) til § 12-3 (4).

Styrets begrunnelse: Styrene i de fire nordiske land Norge, Sverige, Danmark og Finland har alle vedtatt at det skal
arbeides for en generell harmonisering av reglement i Norden. Konkret når det gjelder dopingsaker, etableres det i første
omgang en skandinavisk dopingkomité som skal behandle alle dopingsaker i Skandinavia. Denne dopingkomiteen vil ha
representasjon fra alle de skandinaviske land.

Lovutvalgets uttalelse: Forslaget skaper ikke lovtekniske problemer.

FORSLAG FRA STYRET I DNT TIL NY TEKST I § 12-5 Overprøving i straffesaker

(5) e) fastsette saksomkostninger i saker hvor en anke åpenbart ikke kan føre frem. Maksimumsbeløp settes til 
kr 10 000,-.

Styrets begrunnelse: Viser til lovutvalgets uttalelse.

Lovutvalgets uttalelse:             
Gjeldende regelverk sier at alle parter må dekke egne saksomkostninger. Lovutvalget mener det er behov for å kunne
idømme saksomkostninger i forhold til en ankende part hvor det etter ankeinstansen syn er åpenbart at anken ikke fører
frem. Hensikten med dette er å redusere antall saker ved at partene reelt vurderer mulighetene for å få medhold i en
ankebehandling.  
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FORSLAG FRA NITELVEN TRAVLAG 

Familiemedlemskap

Følgende forslag fra styret i DNT forelå og ble vedtatt på Generalforsamlingen  2012.
Hovedmedlemmets barn beholder familiemedlemskapet fram til fylte 16 år, da medlemmet blir stemmeberettiget og
valgbar i travlaget, og må opptre som enkeltmedlem. 

Med stort frafall av medlemmer i flere travlag etter at dette ble vedtatt, vil vi foreslå at man går tilbake på "gammel 
ordning" som følger;  
Ektefelle/samboere samt barn frem til fylte 16 år, som er registrert på samme adresse, innehar familiemedlemskap. 

Lovutvalgets uttalelse: Forslaget er ikke et lovendringsforslag og behandles under «andre innkomne forslag».

Styrets innstilling: Styret viser i sin helhet til sitt forslag og begrunnelse, som ble enstemmig vedtatt på 
generalforsamlingen 2012. Styret støtter følgelig ikke forslaget fra Nitelevn Travlag.

“På fjorårets generalforsamling (2011) var det innkommet et samlet forslag fra Oppland Travforbund og Hedmark 
Travforbund, jfr sak 10 A, der generalforsamlingen fattet følgende vedtak:
Det utarbeides generelle regler for familiemedlemskap og utkast til disse legges frem for drøfting på
høstkonferansen 2011.
Høstkonferansen hadde dette på sin agenda og et forslag til utkast ble drøftet. Styret ønsker å løfte dette opp på 
organisasjonens høyeste nivå, generalforsamlingen, slik at vi kan enes om et felles sett med regler for familie -
medlemskap. Ulike regler i travlagene for denne type medlem er en utfordring for både lagene selv og 
administreringen av sentralt medlemsregister. Styret foreslår at familiemedlemskap vil være for de under 16 år og
følgelig fungere som et rabattert «juniormedlemskap». Alle over 16 år er å anse som enkeltmedlem med de
rettigheter og plikter det innebærer.

Styret i DNT fremmer følgende generelle regler for familiemedlemskap:
Hovedmedlemmets barn beholder familiemedlemskapet fram til fylte 16 år, da medlemmet blir stemmeberettiget og
valgbar i travlaget, og må opptre som enkeltmedlem.”

FORSLAG FRA ROGALAND TRAVFORBUND 

Forslag vedr. modernisering av DNTs lover.

Oppbyggingen av lovene til DNT er omfattende og dekkende for alle forhold innen organisasjonen. Men hvorfor skal
hvert travlag og forbund vedta omfattende «normallover» på sine årsmøter? Og hva er hensikten med «normallover?
Normallovene er kun til for å skape en oversiktlig organisasjon uten for mange variabler som både er uoversiktlig og ikke
minst vanskelig å kontrollere for sentralleddet. Utfordringen i alle organisasjoner som har slike «normallover» er at end-
ringer i disse som vedtas hos sentralleddet så må behandles i alle organisasjonsledd og vedtas der før de er gjeldene for
alle. Dette kan i noen tilfeller være en årelang prosess hvor det faktisk kan komme nye endringer FØR alle har fått
vedtatt de forrige!

En vesentlig forbedring ville oppnås ved at øverste organ, generalforsamlingen, vedtok et lovverk som var gjeldende for
HELE organisasjonen samtidig. Et lovverk med en oppbygging og kapitler som dekker alt fra DNT og Forbund til de
enkelte travlag.
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Deretter kan vedtektene for travlag/forbund X i praksis være noen få linjer:
Finnøy Travlag, stiftet 20.05.2014
§1. Travlaget har sitt sete på Finnøy i Rogaland.
§2. Som medlem kan opptas enhver person med interesse for travhester og travponnier bosatt i Finnøy Kommune.
§3. For alle andre forhold gjelder DNTs lover Kapittel XX, Lover for travlag.

Det må f.eks. være helt unødvendig at det nye «Finnøy Travlag» skal ha et lovverk på mange sider og med et helt
kapittel om habilitet? I og med at alle MÅ ha «normalvedtekter» er det i praksis slik det er tenkt å fungere. Men det er
ikke slik det fungerer i praksis. Ved å innføre et felles lovverk vil endringer kunne innføres med umiddelbar virkning og
ikke minst samtidig for alle.

Forslag til vedtak:
Generalforsamlingen ber styret om å nedsette et utvalg som skal gjennomgå vedtektene til hele organisasjonen.
Hensikten med dette arbeidet skal i all hovedsak være å fremme forslag til nye felles lover for HELE DNT. Prinsippet
for disse lovene er at alle ledd i praksis har samme lover med unntak av virkeområde. 

Lovutvalgets uttalelse: Gjeldende lovverk innehar fellesbestemmelser (kap 2) som gjelder hele organisasjonen og egne
kapitler som omtaler DNT, travforbund og travlag. Normlovene består av et sett minimumsregler basert på DNTs lov. Ved
å kun ha fellesbestemmelser fratar man lagenes selvstendighet og mulighet til å inneha tilleggspunkter som kan være
hensiktsmessig for hvert enkelt lag.

Styrets innstilling: Styret viser til lovutvalgets uttalelse. Styret støtter følgelig ikke forslaget fra Rogaland Travforbund.
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SAK 11 Foreta valg

Generalforsamlingen 2012 vedtok at generalforsamlingen skulle avholdes annet hvert år, og at DNT-styret og komiteer
velges alle for 2 år av gangen. Det betyr at det skal foretas valg på samtlige tillitsverv.
Se Årsberetningen 2013 s. 5 for oversikt over nåværende styre- og komitémedlemmer.

a) Sammensettning av DNT-styre (§ 4-2):

Styret i DNT består av:
• Leder
• Nestleder
• 3 styremedlemmer
• 1 ansattes representant med personlig varamedlem som velges etter innstilling fra de ansatte
• 3 varamedlemmer

Valgkomiteen har levert delt innstilling
Flertallets innstilling Mindretallets innstilling:

Atle Larsen, Oppland gjenvalg Knut Weum, Buskerud ny

Elin Bergseth, Hedmark gjenvalg Elin Bergseth
Trygve Holtebekk, Agder opprykk fra vara Trygve Holtebekk
Per E Garberg, Midt-Norge ny Per E Garberg
Inger Louise Dølvik, Nord-Norge ny Inger Louise Dølvik

1.varamedlem: Fredrik Eng, Hedmark ny 1.varamedlem: Fredrik Eng
2.varamedlem: Trond Rønningen, Midt-Norge ny 2.varamedlem: Trond Rønningen
3.varamedlem: Svein Norling, Telemark ny 3.varamedlem: Svein Norling

b) Valg av leder og nestleder:

Valgkomiteens innstilling til leder og nestleder:
Styreleder: Atle Larsen Styreleder: Knut Weum
Nestleder: Per E Garberg Nestleder: Per E Garberg

c) Kontrollkomité (§ 7-1):
Kontrollkomiteen består av 3 medlemmer og ett varamedlem. Ett av medlemmene skal være regnskapskyndig. 
Komiteen velger selv sin leder. 

Valgkomiteens innstilling til kontrollkomité:
• Aage Hvinden gjenvalg
• Arne Petter Kynningsrød gjenvalg
• Gunnar Eilefstjønn ny 

• Varamedlem: Gunnar Flåten gjenvalg
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d) Avlskomité (§ 7-2):
Avlskomiteen består av 6 medlemmer. Komiteen velges med 3 medlemmer og to varamedlemmer for hver rase. 
Komiteen velger selv sin leder.

Valgkomiteens innstilling til avlskomité:
Varmblods:
• Jostein Rekstad gjenvalg
• Per Erik Hagen gjenvalg
• Berit Tveter Alm gjenvalg

• Varamedlem: Haavel O. Stastad gjenvalg
• Varamedlem: Ingvild Seljord Eriksen ny

Kaldblods:
• Ole Ødegaard gjenvalg
• Tone M. Blindheim gjenvalg
• Hans Emil Hansen ny

• Varamedlem: Gustav Larsen ny
• Varamedlem: Jan Roar Mjølnerød ny

e) Domskomité (§ 7-3):
Domskomiteen består av 3 medlemmer og 3 varamedlemmer. Domskomiteen velger selv sin leder. 

Valgkomiteens innstilling til domskomité:
• Jens K. Grønsand gjenvalg
• Inge Tonholm ny
• Per Dag Hole gjenvalg

• Varamedlem: Jens Ringen gjenvalg
• Varamedlem: Morten Valstad gjenvalg
• Varamedlem: Odd H. Johansen ny

f) Appellkomité (§ 7-4):
Appellkomiteen består av 3 medlemmer og 3 varamedlemmer. Appellkomiteen velger selv sin leder. 

Valgkomiteens innstilling til appellkomité:
• Thor Gerner Holager gjenvalg
• Bjørn Steinar Moe opprykk fra vara
• Bjørn Vethe ny

• Varamedlem: Tormod Skåre ny
• Varamedlem: Ola Heggen ny
• Varamedlem: Jan Larsstuen ny
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g) Valgkomité (§ 7-5):
Valgkomiteen består av 5 forbundsledere med personlige varamedlemmer, fortrinnsvis forbundsledere. Valgkomiteen
velger selv sin leder. 

Valgkomiteens innstilling til valgkomité:
Jostein Grav Østfold, gjenvalg Varamedlem: Svein Morten Buer, Oslo og Akershus
Anette Isaksen, Hedmark Varamedlem: Svein Norling, Telemark
Jan Ottar Østring, Nord-Norge Varamedlem: Edmund Morewood, Midt-Norge
Trond Olav Salte, Rogaland Varamedlem: Elin Gompen, Agder
Knut Weum, Buskerud Varamedlem: Ingar Aarøe, Vestfold

h) Statsautorisert revisor

Styrets innstilling: BDO AS
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