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  Det Norske Travselskap  
Styremøte nr. 2/22 

Microsoft Teams 
24. februar 2022 

 
Til stede: Erik Skjervagen, Ingolf Herbjørnrød, Cecilie H. Andersson, Margrete Dysjaland, Roy 
Kristiansen, Kjell Aage Øie-Kjølstad (1. varamedlem) og Espen A. Schem (2. varamedlem).  
 
Forfall: Jenny L. Ernström 
Roy Kristiansen deltok ikke under orienteringssak 9-2/22.  
 
Fra administrasjonen møtte generalsekretær Svein Morten Buer, seniorrådgiver Tore Kristiansen og 
regnskapskonsulent Tove Skapalen.  
 
 
Saker til behandling: 
Sak 1-2/22  Mønstringsløpsordningen 

Det vises til tidligere styresaker 12-13/21 og 3-1/22. Mønstringsløpsordningen har nå 
vært gjenstand for behandling i DNTs Avlskomité, dialogmøte med samarbeidende 
organisasjoner og senest DNTs Landsråd 17.2.22.  
 
Ny foreslått mønstringsløpsordning går ut på at det utbetales godtgjørelse for ett 
godkjent mønstringsløp – med en godtgjørelse på kr 5 000. Det var i utgangspunktet 
avsatt kr 10 000 000 til gjennomføring av mønstringsløp. På bakgrunn av forventet 
startprosent i mønstringsløpene vil det stå igjen kr 3 500 000 i budsjettposten til 
disse løpene. Det resterende beløpet, kr 6 500 000, overføres til premier. Beløpet 
øremerkes til å dekke premier i løp forbeholdt norskfødte varmblods unghester og 
kaldblods unghester, samt oppdretterpremier på disse premiene. 
 
Under behandlingen i DNTs Landsråd ga et flertall av landsrådets medlemmer støtte 
til den foreslåtte modellen. 
 
Styrets vedtak: 
Den foreslåtte modellen for mønstringsløp med godtgjørelse for ett godkjent 
mønstringsløp vedtas. Det godkjente mønstringsløpet godtgjøres med kr 5 000. 
Midler som opprinnelig var avsatt til mønstringsløp, og som ikke benyttes til dette, 
overføres til premieutbetalinger og øremerkes til premier for unghester. 
 

Sak 2-2/22 Handlingsplan 2022 
Det vises til sak 1-1/22 om DNTs budsjett inneværende år der administrasjonen skulle 
komme tilbake med handlingsplaner som understøtter budsjettet. Grunnet stort 
sykefravær, blant annet hos de ulike budsjettansvarlige, har ikke administrasjonen 
vært i stand til å ferdigstille handlingsplanene til dette styremøtet.  
 
Styrets vedtak: 
Saken utsettes til neste styremøte. 
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Sak 3-2/22 Foreløpig årsregnskap 2021 
Administrasjonen presenterte foreløpig årsregnskap for 2021 som viser et lite 
overskudd. Det er i tillegg en forventning om ytterligere disposisjoner i NRs 
regnskaper som vil endre tallene i vårt årsregnskap. 
 
Endelig årsregnskap for DNT vil bli styrebehandlet 25. mars. 
 
Styrets vedtak: 
Styret tar foreløpig årsregnskap 2021 til orientering. 
 

Sak 4-2/22  Innspill til styrets beretning 2021 
Styret gjennomgikk administrasjonens forslag til prioriteringer og ga innspill til det 
videre arbeidet med styrets årsberetning for 2021. Beretningen vil bli bygget opp 
etter samme mal som tidligere år.  
 
Styrets beretning for 2021 vil bli styrebehandlet 25. mars. 
 
Styrets vedtak: 
Styret ga innspill til styrets årsberetning for 2021. 
 

 
Sak 5-2/22 Forslag til ny pengespillov 
  Styrets ansvarlige for politisk påvirkning, styreleder Skjervagen og Dysjaland,  
   orienterte om deres arbeid vedrørende lovforslaget fra Kultur- og likestillings- 
   departementet vedr. Lov om pengespill.   
    

Stifterne av Norsk Rikstoto, DNT og NJ, har oversendt flere notater, inkludert 
juridiske vurderinger fra hhv. advokatfirma Grette og professor Geir Woxholt, til 
regjeringen ved Kultur- og likestillingsdepartementet, samt Landbruks- og 
matdepartementet. Notatene har også blitt sendt alle medlemmene av Stortingets 
familie- og kulturkomite, samtlige partier representert på Stortinget, og utvalgte 
politikere som er medlem av hestesportens vennegruppe på Stortinget.  
 
Styrets vedtak: 
Styret ber om at det foretas en juridisk vurdering av et evt. søksmål mot Staten. 
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Orienteringssaker:  
1. Protokoll fra styremøte nr. 1/22 
2. Status Hest pr. 31.1.22  
3. Protokoll fra møte i Avlskomiteen 24.1.22 
4. Ekstraordinær generalforsamling Totonor Eiendom AS 16.02.22 
5. Landsråd 17.2.22 
6. Innavlsdempende tiltak 
7. Rapportering til Mattilsynet 
8. Avlsressurs DNT 
9. Sørlandets Travpark AS 
10. Norsk Trav AS  
 

 
 

 
Oslo 24. februar 2022 

 
 

Styret i DNT 
 
 
 

 
 
Erik Skjervagen        Ingolf Herbjørnrød              Cecilie H. Andersson 
Styreleder        Nestleder                Styremedlem             
     

 
 

Margrete Dysjaland     Roy Kristiansen              Kjell Aage Øie-Kjølstad 
Styremedlem       Ansattes representant                  1. varamedlem 
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