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Forslagshefte

Det Norske Travselskap



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

lørdag 28. april 2012, 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 2011.

6. Revidert regnskap for 2011.

7. Drøfting av styrets forslag til 
langtidsbudsjett.

8. Fastsette godtgjørelse til:
a) Styremedlemmer.
b) Kontrollkomité.
c) Revisor.
d) Andre tillitsvalgte.

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, 23. mars 2012
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.

Følgende har kun møterett:
Varamedlemmer 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.
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Til behandling foreligger: 
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TIDSPLAN DNTs GENERALFORSAMLING 
28. APRIL 2012

Kl. 10.00 – 11.00 Registrering – innlevering av fullmaktene

Kl. 11.00 Åpning DNTs generalforsamling v/styrets leder
• Valg av fullmaktskomité
• Valg av dirigent
• Godkjenning forretningsorden
• Valg av to representanter til å undertegne protokollen sammen med styrets leder
• Tale v/styrets leder (inklusiv drøfting av langtidsbudsjett)
• Årsberetning 2011
• Revidert regnskap for 2011 
• Fastsette godtgjørelse til styremedlemmer, kontrollkomité, revisor, 

og andre tillitsvalgte

Kl. 13.00 Lunsj

Kl. 14.00 Innkomne forslag
• Forslag til endringer i DNTs lov
• Andre innkomne forslag

Kl. 15.30 Pause

Kl. 15.45 Valg av:
• To styremedlemmer og tre varamedlemmer
• Leder og nestleder
• Kontrollkomité - medlemmer og varamedlemmer
• Avlskomité - medlemmer og varamedlemmer
• Domskomité - medlemmer og varamedlemmer
• Appellkomité - medlemmer og varamedlemmer
• Valgkomité - medlemmer og varamedlemmer
• Statsautorisert revisor

Kl. 17.00 Avslutning

Kl. 20.00 Middag

29. APRIL 2012

Kl. 10.00 Seminar med følgende tema:
• Presentasjon av DNTs administrasjon
• Hesteeierrekruttering
• Premiematrisen

Kl. 13.00 Avslutning med felles lunsj
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SAk 1

Valg av fullmaktskomité til godkjenning av fullmaktene

Styrets forslag: Kjell G. Gaarder, Hanne Sæbø, Elin Kristin Nilsen og Richard Ekhaugen.

SAk 2

Valg av dirigent

Styrets forslag: Lise Christoffersen.

SAk 3

Godkjenning av forretningsorden

Styrets forslag: Forretningsorden godkjennes

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 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 generalsforsamlingens 
fremdrift.
Alle som har benyttet taleretten, kan dessuten avgi replikk knyttet til eget innlegg – oppad til 
1 minutt pr. replikk.

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. Alle 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.
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SAk 4

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

Styrets forslag: Tore Hansen og Jorunn Svensson.

SAk 5

Årsberetning 2011

Styrets forslag: Årsberetning for 2011 godkjennes.

SAk 6

Revidert regnskap for 2011

Styrets forslag: Revidert regnskap for 2011 godjennes.

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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BEhANDLE FORSLAG TIL ENDRINGER I DNTS LOV

Lovverket er basisen for en 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 generalforsamlings-
perioder står godt rustet til og møte de utfordringer som fremtiden bringer. 

Lovutvalget ba høsten 2011 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 29 forslag. I tillegg er det
mottatt 7 forslag til lovendringer fra travforbund og travlag.

Ny foreslått tekst fra styret er skrevet i kursiv, mens overstrykninger betyr at teksten foreslås strøket.

FORSLAG FRA hEDMARk TRAVFORBUND

Begrepsavklaring komité, utvalg, nemnd. Det foreslås en total gjennomgang av lover og regelverk der
disse begrepene ryddes og benyttes konsekvent. Vår innstilling er at komiteer er valgt av general -
forsamling, utvalg er nedsatt av styret og nemnder er ansatte/lønnede. En slik opprydding ville bidra til
større klarhet, mindre misforståelser (for eksempel forveksling av Domskomiteen og banedommer-
komiteen, som i så fall ville hete banedommernemnden), og tydeliggjøre organisasjonsstrukturen med
hensyn til ansvar, plikter og rapporteringsveier.

Styrets innstilling: Styret støtter forslaget til Hedmark Travforbund. Dersom forslaget vedtas får 
administrasjonen i oppgave å justere gjeldende lovverk i tråd med vedtaket.

Lovutvalgets uttalelse: Forslaget skaper ikke lovtekniske problemer.

FORSLAG FRA STyRET I DNT TIL Ny TEkST I § 1-2 FORMÅL:

DNT har til formål å fremme en sunn og koordinert utvikling for norsk travsport og utvikling av slike 
hesteslag som ansees skikket til grunnlag for avl av en for landet nyttig hest.

Arbeidet skal preges av frivillighet og være tuftet på travsportens grunnverdier; opplevelse, tillit, 
fair play og skikkelighet.

Styrets begrunnelse: Presisering av travets grunnverdier, jfr strategiplan Trav 2015.

Lovutvalgets uttalelse: Forslaget skaper ikke lovtekniske problemer.

FORSLAG FRA STyRET I DNT TIL Ny TEkST I § 1-4 MEDLEMMER:

(1) Som medlem av DNT kan opptas travforbund og travlag. Travlaget er medlem av DNT gjennom 
travforbundet.

Styrets begrunnelse: Presisering av organisasjonsstrukturen.

Lovutvalgets uttalelse: Forslaget skaper ikke lovtekniske problemer.

SAk 9
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(2) Travlag må ha minst 25 medlemmer og minst 15 registrerte travhester for å kunne tas opp som
medlem. Styret i DNT kan i helt spesielle tilfeller gi dispensasjon fra kravet om antall registrerte trav-
hester. Det kan dannes ett travlag i hver kommune. I store kommuner og ved spesielle geografiske 
forhold kan flere enn ett travlag aksepteres.

Styrets begrunnelse: Unødvendig høy terskel for å danne travlag. Det må være interessen og 
engasjementet for travsporten som er driveren for etablering av et travlag.

Lovutvalgets uttalelse: Forslaget skaper ikke lovtekniske problemer.

(3) Med travlag menes selveiende og frittstående lag med utelukkende personlige medlemmer. Laget må
ha som formål å arbeide for norsk travsport og dens interesser innenfor rammen av DNTs lover og reg-
lementer.

Alle travlag plikter å levere årsrapport innen fristen i henhold til retningslinjer vedtatt av styret i DNT.

Styrets begrunnelse: Presisering av viktigheten at travlagene sender inn informasjon om seg selv, 
eksempelvis som grunnlag for  momskompensasjonsordningen og basisinformasjon for registrering i
medlemsregisteret. Jfr styrevedtak 9-12/11. 

Lovutvalgets uttalelse: Forslaget skaper ikke lovtekniske problemer.

FORSLAG FRA STyRET I DNT TIL Ny TEkST I § 2-4 kjøNNSFORDELING

(1) Ved valg/oppnevning av representanter til generalforsamling samt medlemmer til styre, råd og utvalg i
DNT og DNTs organisasjonsledd skal det så langt det er mulig velges kandidater/representanter fra begge
kjønn.

Styrets begrunnelse: Overflødig tekst – § 2-4 (3) ivaretar muligheten for unntak.

Lovutvalgets uttalelse: Forslaget skaper ikke lovtekniske problemer.

(2) Sammensetningen av styrer, råd og utvalg skal være forholdsmessig i forhold til kjønnsfordelingen i
medlemsmassen, dog slik at det skal være minst to representanter fra hvert kjønn. Dette gjelder ikke i råd
og utvalg m.v. som består av 3 eller færre medlemmer. Dette gjelder også varamedlemmer dersom 
antallet er flere enn 2. 

Styrets begrunnelse: Se forslag til endring av lovparagrafens punkt (1)

Lovutvalgets uttalelse: Forslaget skaper ikke lovtekniske problemer.

(3) Styret i DNT kan etter søknad, gjøre unntak fra denne bestemmelse når det foreligger særlige forhold.

Styrets begrunnelse: Presisering av krav til saksbehandlingen for dispensasjon.

Lovutvalgets uttalelse: Forslaget skaper ikke lovtekniske problemer.
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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. Ingen kan møte eller avgi stemme ved fullmakt. Stemmer kan ikke avgis ved fullmakt.

Styrets begrunnelse: Presisering av lovteksten.

Lovutvalgets uttalelse: Forslaget skaper ikke lovtekniske problemer.

FORSLAG FRA STyRET I DNT TIL Ny TEkST I § 2-7 INhABILITET

(7) Verken revisor eller medlem av kontrollkomité kan ha styreverv i organisasjonsledd eller være medlem
av doms- eller appellutvalg i samme organisasjonsledd eller ha andre valgte tillitsverv innen organisa-
sjonen. Styremedlemmer i travforbund og sentralforbund, kan ikke være medlemmer av doms- eller
appellutvalg innen organisasjonen.

Styrets begrunnelse: Styremedlemmer er et for vidt begrep, og vil utelukke mange gode kandidater.
Styret er derfor av den oppfatning at styremedlemmer på travlagsnivå skal være valgbare i forhold til verv
i doms- eller appellutvalg.

Lovutvalgets uttalelse: Forslaget skaper ikke lovtekniske problemer.

FORSLAG FRA STyRET I DNT TIL Ny TEkST I § 2-8 FRISTER FOR INNkALLING, FORSLAG MV 
TIL GENERALFORSAMLINGER

(2) Forslag som ønskes behandlet på generalforsamlingen må være styret i hende til følgende tids-
punkter:

DNT: innen 10.3. 6 uker før generalforsamlingen
Travforbund: 3 uker før generalforsamlingen.
Travlag: 3 uker før generalforsamlingen.

Styrets begrunnelse: Datoen for generalforsamlingen varierer fra år til år. De seneste årene har DNT
avholdt GF 9.4 og 28.4. For forsvarlig saksbehandling av innkomne forslag så er styret av den oppfatning
at DNT følger samme spor som travforbund og travlag – fristen fastsettes ut fra datoen for generalfor-
samlingen. 

Lovutvalgets uttalelse: Forslaget skaper ikke lovtekniske problemer.
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FORSLAG FRA STyRET I DNT TIL Ny TEkST I § 2-12 OVERORDNET ORGANISASjONSLEDDS
kOMPETANSE MV

(3) Overordnet organisasjonsledd kan der det er tvingende nødvendig overta administrasjonen av under-
ordnet ledd og oppnevne personer til nødvendige tillitsverv.

Styrets begrunnelse: Overflødig tekst – § 2-12 (2) ivaretar intensjon med punkt (3): Overordnet 
organisasjonsledd kan, når det foreligger særlige grunner, overta administrasjonen av underordnet ledd
og oppnevne personer til nødvendige tillitsverv.

Lovutvalgets uttalelse: Forslaget skaper ikke lovtekniske problemer.

FORSLAG FRA ROGALAND TRAVFORBUND OG VESTENFjELDSkE TRAVFORBUND TIL Ny TEkST I
§ 3-1 NORSk TRAVSPORTS høyESTE MyNDIGhET

Generalforsamling avholdes annet hvert år.

Begrunnelse:
Det er svært ressurskrevende å gjennomføre generalforsamling hvert år. Spesielt for administrasjonen og
styret i DNT. Arbeidstimene som kreves kunne vært brukt på andre gode formål for sporten. I tillegg vil vi
også komme ut med en økonomisk gevinst. Det vil også skape mer arbeidsro, både for styret og 
administrasjonen i DNT. Forutsigbarhet og langsiktighet i planer og strategier, er også en gevinst ved
dette, da personene som skal gjennomføre disse, ikke er kastet på dør før de får iverksatt de. Er det noe
vi trenger i sporten, så er det nettopp forutsigbarhet for å få folk til å tørre å satse på hest. Både være
seg oppdrettere, hesteeiere, trenere og investorer/ sponsorer.

Vi tror også det blir lettere å få gode personer inn i styret med 2 årige valg. Forbund og valgkomiteen vil
få bedre tid, og dermed kunne samarbeide bedre for å få rett sammensetning i kommende styrer.

Andre sammenlignbare organisasjoner har minst 2 eller 4 års perioder, så dette er mer normalt enn 
uvanlig.

Foreslår at i mellomårene kan det være en samling i forbindelse med eksempelvis Klasseløpshelgen, hvor
dagsaktuelle og langsiktige utfordringer står på agendaen, om dette er ønskelig for forsamlingen.

Lovutvalgets uttalelse: Forslaget skaper ikke lovtekniske problemer, men vil ha konsekvens for 
valgperioder og praktisk gjennomføring.  

Styrets innstilling: Styret støtter forslaget fra Rogaland Travforbund og Vestenfjeldske Travforbund.
Kontakt med lokallagene og forsvarlig behandling av formaliteter er blant de viktigste oppgavene i en
medlemsorganisasjon. Styret er av den oppfatning at DNT, på lik linje med de fleste frivillige 
organisasjoner, kan opprettholde en forsvarlig håndtering av formaliteter også ved 2-årige generalforsam-
lingsperioder. I «mellomårene» kan vi rette fokus mot revidering av langtidsplan – prioritering av viktige
områder for norsk travsport. 

Styret ser at en endring av perioder også vil ha en konsekvens for valgperioder. 
Styret fremmer på denne bakgrunn følgende tilleggsforslag:
Ordningen med å velge 2 styremedlemmer ett år og 3 i neste generalforsamling fjernes. Likeledes for 
komiteer som har samme ordning. De som ikke er på valg til generalforsamlingen 2012 forlenges
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automatisk til neste generalforsamling – 2014. Deretter vil alle være på valg ved hver generalforsamling.
Administrasjonen gis i oppgave å justere berørte lovtekster i tråd med vedtaket.

FORSLAG FRA OSLO TRAVkLUBB TIL Ny TEkST I § 3-2 REPRESENTASjON

§ 3-2 Representasjon

(1) På generalforsamlingen har følgende møte og talerett:

Tekstendring i punkt a) som skal lyde:

a) Valgte representanter fra de medlemmene som er tilsluttet DNT i henhold til loven § 1-4 (1). 
Forbundene velger 1. representant pr. 150 stemmeberettigede i lagene.

Under punkt (3) Stemmerett på generalforsamlingen har:

Tekst endring i punkt a) som skal lyde:

a) Valgte representanter fra travforbund som er medlem i DNT.

Punkt b) strykes.

Får endringsforslaget flertall må også § 5-6 generalforsamlingens oppgaver endres fra 
“en representant til DNT’s generalforsamling med varamedlem.“ til: “representanter til DNT’s 
generalforsamling med varamedlemmer.

Motivering:
Ifølge DNT’s lover § 3-2, 3.2 (3) A og B. har representantene møterett og stemmerett i 
generalforsamlingen. Som det fremgår av tabellen nedenfor har DNT registrert i alt 174 travlag med til
sammen 15001 medlemmer (som har stemmerett) fordelt på 12 travforbund pr. 31.12.2011.
Antall medlemmer i et enkelt travlag har ingen innvirkning på stemmeretten.
OTK mener at medlemsantallet (stemmeberettigede) i de enkelte travlag må være bestemmende for 
innvirkning det respektive travforbund har i DNT’s generalforsamling. Dette er et prinsipp som er 
gjeldende for stemmerett i travforbund. Det er antall medlemmer som avgjør hvor mange delegater laget
har i generalforsamlingen.

For å videreføre de demokratiske prinsipper som allerede gjelder for travforbund innstiller OTK på at dette
også innføres for representasjon til DNT’s generalforsmaling. For å få til en slik endring foreslås det at 
antall delegater de enkelte travforbund har, bestemmes ut fra antall stemmeberettigede i travlag tilsluttet
forbundet. Antall medlemmer pr. 31.12., delt på 150 gir antall delegater.
F.eks. (1050 medlemmer / 150 = 7,0) gir 7 delegater.
Det benyttes vanlige avrundingsregler.

Det oppfattes ikke riktig at et travlag på 25 medlemmer skal ha like mye å si som et travlag på 300
medlemmer.
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Med et delingstall på 150 vil det møte ca. 100 representanter fra Travforbundene på DNT’s general -
forsamling. Under følger en tabell som viser antall representanter fra de enkelte travforbund med 
delingsnøkkel 150.

Lagsnavn antall lag antall medl. antall rep.

Oslo og Akershus 9 1172 8
Oppland 13 1040 7
Hedmark 10 875 6
Buskerud 11 850 6
Østfold 15 1124 8
Vestfold 9 1253 8
Telemark 15 1270 8
Agder 13 1060 7
Rogaland 9 1195 8
Vestenfjeldske 15 1205 8
Midt-Norge 41 2652 18
Nord-Norge 14 1305 9

Sum 174 15001 101

Pr. 31.12.2011

Lovutvalgets uttalelse: Forslaget skaper ikke lovtekniske problemer. Forslaget krever en 
prinsippavgjørelse vedrørende representasjonsrett - direkte travlagsrepresentasjon (som nå) eller
indirekte via forbundet.

Styrets innstilling: Styret støtter ikke forslaget.
Styret mener at lokallagenes medbestemmelsesrett best ivaretas gjennom nåværende 
representasjon – direkte travlagsrepresentasjon, men mener videre at representasjon på DNTs generalfor-
samling bør gjennomgås og diskuteres grundig i organisasjonen. Styret oppfordrer alle travforbund til å
diskutere dette på sine travkonferanser og vil selv sette dette på agendaen på årets høstkonferanse.
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FORSLAG FRA STyRET I DNT TIL Ny TEkST I § 3-2 REPRESENTASjON

(1) På generalforsamlingen har følgende møte- og talerett:

f) Æresmedlemmer og innehavere av DNTs hederstegn.

Styrets begrunnelse: Æresmedlemmer og innehavere av DNTs hederstegn inviteres som gjester til
generalforsamlingen, jfr. forslag til ny lovtekst under § 3-2 (2) b. 

Lovutvalgets uttalelse: Forslaget skaper ikke lovtekniske problemer.

(2) På generalforsamlingen har følgende møterett:

Æresmedlemmer og innehavere av DNTs hederstegn.

Styrets begrunnelse: Jfr endringsforslag § 3-2 (1) f.

Lovutvalgets uttalelse: Forslaget skaper ikke lovtekniske problemer.

FORSLAG FRA STyRET I DNT TIL Ny TEkST I § 3-3 INNkALLING

(1) Innkalling til ordinær generalforsamling sendes ut av styret i DNT innen 3 måneder før generalfor -
samlingen holdes. Forslag til generalforsamlingen må være styret i DNT i hende innen 10. mars 6 uker 
før generalforsamlingen, og fullstendig sakliste og andre nødvendige saksdokumenter med forslag må av
styret i DNT være sendt ut senest 14 dager før generalforsamlingen holdes. Forslag fra travlag skal
sendes om det respektive forbund, som gir uttalelse.

Styrets begrunnelse: Jfr endringsforslag § 2-8 (2).

Lovutvalgets uttalelse: Forslaget skaper ikke lovtekniske problemer.

FORSLAG FRA STyRET I DNT TIL Ny TEkST I § 3-4 GENERALFORSAMLINGENS OPPGAVER

(1) Generalforsamlingen skal:
1. Velge fullmaktskomité til godkjenning av fullmaktene. Fullmaktskomiteen fungerer også som tellekorps.

Styrets begrunnelse: Slik har det i praksis fungert DNTs generalforsamlinger, og styret mener at dette
bør lovfestes.

Lovutvalgets uttalelse: Forslaget skaper ikke lovtekniske problemer.

7. Drøfting av styrets forslag til langtidsbudsjett langtidsplan.

Styrets begrunnelse: Langtidsbudsjett utarbeides etter hvilke mål og prioriteringer som ligger til grunn i
langtidsplanen. Styret er derfor av den oppfatning at generalforsamlingen skal drøfte 
langtidsplanen. 

Lovutvalgets uttalelse: Forslaget skaper ikke lovtekniske problemer.



13

FORSLAG FRA STyRET I DNT TIL Ny TEkST I § 4-5 DE FASTE UTVALG

(1) DNTs faste utvalg oppnevnes av styret i DNT og arbeider etter instruks og retningslinjer vedtatt av
styret i DNT innenfor følgende rammer:

b) Bjerke Dyrehospitals Driftsstyre skal arbeide etter mandat fra styret i DNT.

Styrets begrunnelse: Bjerke Dyrehospital Driftsstyre er ikke lenger underlagt DNT.

Lovutvalgets uttalelse: Forslaget skaper ikke lovtekniske problemer.

FORSLAG FRA STyRET I DNT TIL Ny TEkST I § 5-2 OPPGAVER

(1) Travforbundenes oppgaver er:
e) en gang hvert halvår å innkalle representanter fra samtlige travlag og samarbeidende organisasjoner
innen forbundet til travkonferanse/temamøte.

Styrets begrunnelse: Overflødig tekst. Travkonferanse er dekkende.

Lovutvalgets uttalelse: Forslaget skaper ikke lovtekniske problemer.

FORSLAG FRA STyRET I DNT TIL Ny TEkST I § 5-6 GENERALFORSAMLINGENS OPPGAVER

(1) Generalforsamlingen skal:

g) fastsette godtgjørelse til:
- Styremedlemmer

Styrets begrunnelse: Presisering av oppgaver for generalforsamling i travforbund. 

Lovutvalgets uttalelse: Forslaget skaper ikke lovtekniske problemer.

FORSLAG FRA STyRET I DNT TIL Ny TEkST I § 6-2 TRAVLAGETS OPPGAVER

(1) Travlagenes oppgaver er:

g) Årsrapport skal leveres innen fristen i henhold til retningslinjer vedtatt av DNT styret.

Styrets begrunnelse: Viser til endringsforslag for § 1-4 (3).

Lovutvalgets uttalelse: Forslaget skaper ikke lovtekniske problemer.
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FORSLAG FRA hEDMARk TRAVFORBUND VEDRøRENDE § 7-2 AVLSkOMITEEN

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 generalforsamling skal den ikke rapportere til styret, og i
teorien kan en uenighet mellom styret og avlskomiteen føre til ekstraordinær generalforsamling.

Hedmark Travforbund foreslår at avlskomiteen avvikles i dagens form som valgt på GF.

Lovutvalgets uttalelse: Forslaget skaper ikke lovtekniske problemer.

Styrets innstilling: Styret støtter forslaget til Hedmark Travforbund. Forslaget påvirker § 7-2 
og § 4-5. 

FORSLAG FRA STyRET I DNT TIL Ny TEkST I § 7-3 DOMSkOMITEEN 

(3) Domskomiteens medlemmer og varamedlemmer velges for 3 år av gangen, men slik at ett medlem
med personlig og varamedlem velges hvert år. 

Styrets begrunnelse: På fjorårets generalforsamling ble det vedtatt at det ikke lenger er et krav om kom-
petanse som for dommere i tingretten for komiteens leder. Styret er derfor av den oppfatning at det ikke
lenger er behov for personlige varamedlem.  

Lovutvalgets uttalelse: Forslaget skaper ikke lovtekniske problemer.

(5) Domskomiteens møte settes med 3 medlemmer. Leder eller dennes personlige varamedlem skal alltid
delta i forhandlingene.

Styrets begrunnelse: På fjorårets generalforsamling ble det vedtatt at det ikke lenger er et krav om kom-
petanse som for dommere i tingretten for komiteens leder. Styret er derfor av den oppfatning at det ikke
lenger er behov for kravet om leders tilstedeværelse i forhandlingene.  

Lovutvalgets uttalelse: Forslaget skaper ikke lovtekniske problemer.

FORSLAG FRA STyRET I DNT TIL Ny TEkST I § 7-4 APPELLkOMITEEN

(1) Appellkomiteen består av 3 medlemmer med personlige og 3 varamedlemmer som alle velges på
generalforsamlingen.

Styrets begrunnelse: På fjorårets generalforsamling ble det vedtatt at det ikke lenger er et krav om kom-
petanse som for dommere i tingretten for komiteens leder. Styret er derfor av den oppfatning at det ikke
lenger er behov for personlige varamedlem.  
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Lovutvalgets uttalelse: Forslaget skaper ikke lovtekniske problemer.

(4) Appellkomiteens møte settes med 3 medlemmer.

Styrets begrunnelse: Presisering av krav om vedtaksførhet. 

Lovutvalgets uttalelse: Forslaget skaper ikke lovtekniske problemer.

FORSLAG FRA NITELVEN TRAVLAG TIL Ny TEkST I § 7-5 VALGkOMITEEN

For å bedre kjønnskvotering slik det står i § 2-4, pkt. 1 og 2, ønsker  Nitelven Travlag å foreslå at man gjør
om på  § 7-5 - Valgkomité, pkt. 1: 

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

Lovutvalgets uttalelse: Forslaget skaper ikke lovtekniske problemer, men kan være praktisk 
vanskelig å gjennomføre ved årets generalforsamling dersom andre relaterte forslag vedtas.

Styrets innstilling: Styret er enig om intensjonen bak forslaget, men vil fremme alternativ forslag der
krav om personlige varamedlemmer utelates. Med bakgrunn i praktiske utfordringer så mener styret at en
eventuell ikrafttreden gjøres gjeldende fra og med neste generalforsamling.

Styrets forslag er da som følger: 
Valgkomiteen består av 5 medlemmer med varamedlemmer valgt på generalforsamlingen. Funksjonstiden
er 1 (ett) år, men med anledning til gjenvalg. Komiteen bør ha distriktsmessig fordeling, og kontinuitet i
komiteen skal også vektlegges. 
Vedtaket iverksettes fra og med neste generalforsamling.

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

§7-5 Lovkomité
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 vedrørende endringer av bestemmelser og reglement og om fortolkningsspørsmål
som DNT styret forelegger.

Dersom dette forslaget blir vedtatt så må Valgkomiteen § 7-5 endres til § 7-7.
§ 3-4 (1) 11g 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 lovutvalg, 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 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. 

Styrets innstilling: Styret støtter ikke forslaget. 
Et identisk forslag var til behandling også ved fjorårets generalforsamling (falt mot 46 stemmer). Styret er
av samme oppfatning som ved forrige behandling. Styret vil sørge for at medlemmer av lovutvalget har
nødvendig faglig kompetanse, og siden alle lover i DNT skal godkjennes med 2/3 del flertall er generalfor-
samlingens påvirkning hensynstatt. 

FORSLAG FRA OSLO TRAVkLUBB TIL Ny § 7-6 PÅTALENEMD

Opprettelse av eget påtaleorgan.

§7-6 Påtalenemd

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

       2. Påtalenemda avgjør hvilke saker som skal anmeldes DNT’s domskomité for brudd på straffe-
bestemmelsene i kapitel 12. Så vel enkeltpersoner som organisasjonsledd kan innraportere brudd
på straffebestemmelsene, men bare påtalenemnda kan anmelde sakene til DNT’s domskomité
med krav om at sak blir rest.

       3. Påtalenemda avgir innstilling til straff.
       4. Påtalenemdas avgjørelser fattes av en samlet påtalenemd.’
       5. Påtalenemnda kan ikke instrueres av organisasjonsleddene.

Dersom forslaget blir vedtatt må § 13-3 endres og § 3-4 (1) 11 Påtalenemd med varamedlemmer.

Motivering:
Etter lovrevisjonen i 2007 er det tydelig at dagens lov ikke er tilfredsstillende med tanke på travsportens
rettshåndhevelse som må tilfredsstille grunnleggende rettsprinsipper. Med dagens ordning kan straffe-
bestemmelsene benyttes som et travpolitisk instrument.
Det kan også stilles spørsmål om det ved dagens ordning er 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 grunn-
lag. Det er en trend i internasjonale og nasjonale organisasjoner som vi kan sammenligne oss med at det
styrende organ fritas for anmelderkompetansen.

Lovutvalgets uttalelse: Forslaget skaper ikke lovtekniske problemer. Lovutvalget støtter ikke innføring av
et nytt tungt påteleorgan. Sakene er forskjellige i karakter, og det vil være behov for å innhente spiss -
kompetanse for å utferdige anmeldelsen, og til å prosedere saken. Lovutvalget er av den oppfatning at
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organisasjonen vil være mest tjent med å kunne velge den til enhver tid mest relevante og tilgjengelige
kompetanse. Dagens ordning vurderes derfor som formålstjenelig og kostnadseffektiv.

Styrets innstilling: Et identisk forslag var til behandling også ved fjorårets generalforsamling (falt mot 71
stemmer). Styret stiller seg bak lovutvalgets uttalelse i saken og støtter følgelig ikke forslaget fra Oslo
Travklubb. 

FORSLAG FRA STyRET I DNT OM ENDRING AV kAP. 8 FUNkSjONÆRER

Styret fremmer forslag om å overføre kapittel 8 til DNTs løpsreglement.

Lovutvalgets uttalelse: Lovutvalget er av den oppfatning at kapittel 8 vedrørende funksjonærer naturlig
hører inn under DNTs løpsreglement, og ikke under DNTs lov. Forslaget skaper ikke lovtekniske problemer

Styrets begrunnelse: Styret viser til lovutvalgets uttalelse. 

Dersom forslaget faller så fremmer styret et tilleggsforslag for endring av § 8-3 (1) g.

§ 8-3 LøPSFUNkSjONÆRER UNDER TRAVLøP

(1) Under totalisatorløp og registrerte premiekjøringer skal følgende hovedfunksjonærer omhandlet under
bokstav a til og med h, samt nødvendig antall andre løpsfunksjonærer være tilstede:

g) Totalisatorsjef som fungerer under travløp med totalisatorspill

Styrets begrunnelse: Arbeidsoppgavene til banenes totalisatorsjefer har endret seg betydelig de siste 30
årene. Nå er den i stor grad redusert til å være bemanningsansvarlig for stadig færre selgere. Alle
totalisatorkjøringer har vært bemannet med spilloperatør i tillegg til totalisatorsjef. Det er spilloperatør
som betjener spillsystemet og som gjennom det utfører det viktigste arbeidet for Norsk Rikstoto. For på
sikt å kunne gi banene mulighet til å drive mer kostnadseffektivt synes ikke lenger kravet om 
totalisatorsjef som funksjonær på totalisatorarrangement være nødvendig. 

FORSLAG FRA STyRET I DNT OM Ny TEkST I § 17–1 IkRAFTTREDEN

(1) Bestemmelsene i denne lov for DNT trer i kraft 1. juli 2007 med mindre noe annet er bestemt i dette
kapittel.

(2) § 2-4 om kjønnsfordeling og bestemmelsene om juridisk kompetanse i Domskomité og Appellkomité
trer i kraft med virkning fra og med 1. januar 2010.

Styrets begrunnelse: Styret viser til generalforsamlingens vedtak av 2011. 

Lovutvalgets uttalelse: Forslaget skaper ikke lovtekniske problemer.
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BEhANDLE ANDRE INNkOMNE FORSLAG

Styret har mottatt forslag fra henholdsvis Oppland Travforbund og Lier Travlag som begge 
omhandler kobling av medlemsinfo og sportssystemet.

FORSLAG FRA OPPLAND TRAVFORBUND

DNT pålegges å få sportssystemet og medlemssystemet i DNT til og «snakke» sammen, og alle 
ansatte i DNT inkludert forbundssekretærene må få tilgang til dette i sitt arbeide.

FORSLAG FRA LIER TRAVLAG

Kobling av medlemsinfo og sportssystemet i DNT

Bakgrunn : 
Sportssystemet og medlemsregisteret er i dag to helt uavhengige databaser som ikke er koblet sammen
på noen måte. En del av informasjonene som ligger i disse basene er felles og burde vært identisk lik,
men er dessverre ikke det i mange tilfeller. Eksempelvis kan samme person ha forskjellig adresse i hvert
sitt system. Navnet kan være skrevet på forskjellig måte osv. Grunnen til disse feilene er at informasjonen
legges inn manuelt 2 steder. Det fører til unødig ekstraarbeid og dårlig kvalitet for administrasjonen til
DNT.

Forslag:
Basene kobles slik at fellesinformasjon kun legges inn et sted og at det blir mulighet, også for travlagene,
til å ta ut rapporter på ”travlagets hester”

Fordeler:
Dataene legges inn kun èn plass. Dvs enklere, raskere og bedre kvalitet for administrasjonen som bruker
systemet mest. Dette betyr mer effektiv drift samt mindre driftskostnader.

Samme person har samme navn, adresse og dette er lett å vedlikeholde.

Travlagene får muligheten til å ha oversikt over medlemmers hester til enhver tid og kan skape mer 
aktivitet på sine nettsider i forbindelse med starthestene til laget.

B-løsningen: Travlagstilhørigheten til hesteeierne registrert i sportssystemet legges inn i sportssystemet
slik denne informasjonen kommer med hestelisten. Da kan lag og forbund raskt og enkelt kan få en 
oversikt over ”sine” hester. 

Kravet til at ansvarlig trener og innmelder skal være medlem av et travlag kan og håndheves uten at dette
må sjekkes manuelt av de enkelte baneadministrasjonene. De eierne som er registrert i sportssystemet
uten travlagmedlemskap vil være identifisert og kan dermed ikke trene/melde sin egen hest til totoløp.

Ved et positivt vedtak av dette forslaget må det også følge midler til en IT-resurs som er kapabel til å
gjennomføre dette. Disse midlene blir raskt innspart med en mer effektiv drift.
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Lovutvalgets uttalelse: Forslaget er ikke et lovforslag og behandles under andre innkomne forslag.

Styrets innstilling: Styret er klar over IT utfordringene og har iverksatt både manuelle løsninger samt
prioritert IT prosjekter med mål om bedre utnyttelse av eksisterende programvare samt 
kobling av informasjon. 

FORSLAG FRA STyRET I DNT VEDRøRENDE FAMILIEMEDLEMSkAP

På fjorårets generalforsamling 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 familiemedlemskap. 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.

Lovutvalgets uttalelse: Forslaget er ikke et lovforslag men behandles under andre innkomne 
forslag. Lovutvalget støtter forslaget.
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Foreta valg på:

a) DNTs styre (§ 4-2):

1. Styret i DNT består av:
• Leder
• Nestleder
• 3 styremedlemmer
• 3 varamedlemmer

2. Funksjonstiden til styrets medlemmer er 2 år, med mulighet for gjenvalg. Styret skal velges
slik at det hvert år velges 2 respektive 3 medlemmer. Varamedlemmene velges hvert år.

3. Når det samlede styret er valgt, velger generalforsamlingen leder og nestleder for ett år av
gangen blant styrets medlemmer.

Følgende styremedlemmer er på valg for to år:
• Carl Petter Brun, Midt-Norge
• Tina Dale Brauti, Vestfold

Valgkomiteens innstilling til styremedlemmer:
• Carl Petter Brun, Midt-Norge
• Elin Bergseth, hedmark

Varamedlemmer på valg:
• 1. Varamedlem Per Erik Hagen, Oslo og Akershus
• 2. Varamedlem Trygve Holtebekk, Agder
• 3. Varamedlem Kim Are Sveen, Buskerud

Valgkomiteens innstilling til varamedlemmer:
• 1. Varamedlem Odd Erik Wølner, Oslo og Akershus
• 2. Varamedlem Trygve holtebekk, Agder
• 3. Varamedlem kjell øystein håkonsen, Rogaland

b) Valg av leder og nestleder

Valgkomiteens innstilling til leder og nestleder:
• Leder: Atle Larsen, Oppland
• Nestleder: Tove Paule, Oslo og Akershus

SAk 11
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c) kontrollkomité (§ 7-1):

Kontrollkomiteen består av 3 medlemmer og ett varamedlem som velges på generalforsamlingen
for ett år av gangen. Ett av medlemmene skal være regnskapskyndig. Komiteen velger selv sin
leder.

Følgende medlemmer er på valg for ett år:
• Leder Aage Hvinden
• Medlem Kari Blom
• Medlem Bjørn Sigvard Hansen
• Varamedlem Gunnar Eirik Flåten

Valgkomiteens innstilling til kontrollkomité:
• Aage hvinden
• Bjørn Sigvard hansen
• Arne Petter kynningrød
• Varamedlem Gunnar Flåten

d) Avlskomité (§ 7-2):

Avlskomiteen består av 6 medlemmer som velges på generalforsamlingen. Komiteen velges med
3 medlemmer og to varamedlemmer fra hver rase. Komiteen velger selv sin leder.

Medlemmene velges for 2 år av gangen, men dog slik at 4 er på valg det ene året og 2 det
påfølgende året. Varamedlemmene velges for 2 år av gangen, men slik at en for hver rase
velges hvert år.

Følgende medlemmer er på valg – varmblods:
• Per Erik Hagen
• Berit Tveter Alm
• Varamedlem Ingar Hagen

Valgkomiteens innstilling til avlskomité varmblods:
• Per Erik hagen
• Berit Tveter Alm
• Varamedlem haavel O. Stastad

Følgende medlemmer er på valg – kaldblods:
• Tone M. Blindheim
• Ole C. Ødegaard
• Varamedlem Lars O. Romtveit

Valgkomiteens innstilling til avlskomité kaldblods:
• Tone M. Blindheim
• Ole ødegaard
• Varamedlem Lars O. Romtveit
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e) Domskomité (§ 7-3):

1.  Domskomiteen behandler alle saker som starter med anmeldelse for brudd på DNTs 
straffebestemmelser.

2.  Domskomiteen består av 3 medlemmer med varamedlemmer som alle velges på general -
forsamlingen.  

3.  Domskomiteens medlemmer og varamedlemmer velges for 3 år av gangen, men slik at ett
medlem med personlig varamedlem velges hvert år.

4.  Domskomiteen velger selv sin leder. 
5.  Domskomiteen settes med 3 medlemmer. Leder eller dennes personlige varamedlem skal 

alltid delta i forhandlingene.
6.  Domskomiteen er ikke underlagt styrende organers instruksjonsmyndighet.
7.  Hvis Domskomiteen ser det nødvendig/formålstjenlig, kan Domskomiteen på selvstendig

grunnlag leie inn juridisk kompetanse.

Følgende medlemmer er på valg:
• Jens Kr. Grønsand
• Varamedlem Per Dag Hole

Valgkomiteens innstilling til domskomité:
• jens kr. Grønsand
• Varamedlem knut karlberg

• Per Dag hole (erstatter Ole jørgen Eng ut perioden)
• Varamedlem jens Ringen (erstatter Einar Berg ut perioden)

f) Appellkomité (§ 7-4):

1.  Appellkomiteen består av 3 medlemmer med personlige varamedlemmer som alle velges på 
generalforsamlingen.

2.  Appellkomiteens medlemmer og varamedlemmer velges for 3 år av gangen, men slik at ett
medlem med varamedlem velges hvert år. 

3.  Appellkomiteen velger selv sin leder. 
4.  Appellkomiteen behandler og avgjør med endelig virkning alle avgjørelser truffet av 

banedommerkomiteen og domskomiteen.
5.  Appellkomiteen er ikke underlagt styrende organers instruksjonsmyndighet.
6.  Hvis Appellkomiteen ser det nødvendig/formålstjenlig, kan Appellkomiteen på selvstendig

grunnlag leie inn juridisk kompetanse.

Følgende medlemmer er på valg:
• Halvor Høyem
• Varamedlem Thor Gerner Holager

Valgkomiteens innstilling til appellkomité:
• Thor Gerner holager
• Varamedlem Tormod Thorbjørnsen
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g) Valgkomité (§ 7-5):

1.  Valgkomiteen består av 5 forbundsledere med personlige varamedlemmer, fortrinnsvis 
forbundsledere, valgt på generalforsamlingen med funksjonstid ett år. Det er anledning til
gjenvalg. Komiteen bør ha distriktsmessig fordeling og kontinuitet i komiteen skal også
vektlegges. Valgkomiteen velger selv sin leder. 

Valgkomiteen skal på general forsamlingen fremlegge forslag på kandidater til følgende verv i
DNT:

a) medlemmer og varamedlemmer til styret.
b) leder og nestleder.
c) medlemmer og varamedlemmer til Kontrollkomiteen.
d) medlemmer og varamedlemmer til Avlskomiteen.
e) medlemmer og varamedlemmer til Domskomiteen.
f) medlemmer og varamedlemmer til Appellkomiteen.
g) medlemmer og varamedlemmer til Valgkomiteen.

Følgende medlemmer er på valg:
• Ole Seigerud
• Willy Salvesen
• Arne Salberg
• Bjørn Schei
• John Blindheim

• Varamedlem Tore Hansen
• Varamedlem Ole Johnny Solberg
• Varamedlem Ulf Johansen
• Varamedlem Terje Bøe
• Varamedlem Knut Oftedal

Valgkomiteens innstilling til valgkomité:
• Ole Seigerud
• john Blindheim
• jostein Grav
• Arne herberg
• knut Oftedal

• Varamedlem Tore hansen
• Varamedlem Bjørn Schei
• Varamedlem jorunn Svensson
• Varamedlem jan Ottar østring
• Varamedlem Willy Salvesen

h) Statsautorisert revisor

Styrets innstilling: BDO AS



Det Norske Travselskap
Postboks 194 Økern
0510 Oslo
Org. nr. 957 524 524

Tlf. 22 95 60 00
Faks: 22 95 60 60

www.travsport.no

Design og trykk:
Sax Media & Design as
www.saxmedia.no


