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 Det Norske Travselskap 
Styremøte nr. 7/19 

avholdt som telefonmøte,  
3. juli 2019  

 
 
Til stede: Knut Weum, Ingolf Herbjørnrød, Cecilie H. Andersson, Torstein Grande, Roy Kristiansen 
og Mia Gretland (1. varamedlem).  
 
Fra administrasjonen deltok generalsekretær Svein Morten Buer. 
 
Innkallingen ble godkjent. 

 
Saker til behandling: 

Sak 1-7/19  Vestfold Travforbund 
Det Norske Travselskap har blitt orientert om at fem travlag i Vestfold Travforbund 
har krevd at styret i forbundet skal innkalle til ekstraordinær generalforsamling med 
valg av nytt styre på agendaen begrunnet i mistillit til sittende styre. Med bakgrunn i 
at saken handler om mistillit til sittende styre, har de fem lagene bedt om at styret i 
forbundet behandler kravet umiddelbart, gjerne i et telefonmøte, og kaller inn til den 
ekstraordinære generalforsamlingen så raskt som mulig. 
 
Etter hva DNT er blitt gjort kjent med har styret i forbundet innkalt til ordinært 
styremøte i forbundet lørdag 6. juli på Jarlsberg Travbane for å behandle kravet. 
 
De fem lagene er av den oppfatning at det sittende styret i forbundet trenerer saken 
og bruker uforholdsmessig lang tid på å behandle kravet og innkalle til ekstraordinær 
generalforsamling. De har derfor bedt DNT om hjelp ved at DNT tar over 
håndteringen av saken og om mulig setter Vestfold Travforbund under 
administrasjon, og samtidig innkaller til ekstraordinær generalforsamling i forbundet 
torsdag 18. juli kl 19:00. 

 
Styrets vedtak: 
Styret har registrert kravet om ekstraordinær generalforsamling i Vestfold 

Travforbund, men ønsker ikke å intervenere overfor forbundet på nåværende 

tidspunkt. Styret ber imidlertid forbundet om en rask styrebehandling av kravet, og 

ber om å bli orientert om resultatet og framdriften så snart styret i forbundet har 

fattet et vedtak. Dersom styret finner kravet rettmessig, ber en videre om at det 

innkalles til ekstraordinær generalforsamling i forbundet uten unødig opphold.  
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Orienteringssaker: 
 

1. Norsk Rikstoto 
 
 
 

Oslo 3. juli 2019 
 
 

Styret i DNT 
 

 

Knut Weum    Ingolf Herbjørnrød            Cecilie H. Andersson 
Styreleder     Nestleder              Styremedlem 

 

 

Torstein Grande   Roy Kristiansen            Mia Gretland 
Styremedlem                  Ansatterepresentant            1. varamedlem 
           


