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Tekst
DNTs Travkonferanse.
Det foreligger dessverre ingen dokumenter til DNTs
Travkonferanse. Årsberetning og regnskap ble lagt ut på
travsport.no fredag 24/4. På konferansen er det satt av 45 minutter
til gjennomgang av regnskapet. Videre står DNT Banedrift og
Trav2020 på agendaen.
Det er uheldig å få saker presentert direkte på møte, uten at man
får forberedt seg.
Øistein Eriksen kommenterte at det burde vært bedre
dokumentasjon, og at det er viktig å gjennomgå regnskapet.
Oddmund Wallevik mener at travet har mistet aktive etter
innføringen av startgebyr. Det blir oppfattet veldig negativt, og
aktive gir opp.
Styreleder sa at forbundet stilte seg negativ til innføringen av dette
da saken var på høring, og at forbundet kom med andre forslag til
å få budsjettet i balanse. Nå får man se hvordan dette har slått ut,
og vurdere nye innspill før neste budsjett.

Ansvar

Øistein Eriksen sa at DNT ga beskjed om at hvis ikke det ble
innført startgebyr, så ville det ikke vært midler til DU-tilskudd.
Det betyr at det er hesteeierne som finansierer DU-midlene. Dette
bør diskuteres under travkonferansen.
Regnskap.
Øistein Eriksen mener at lønnsutviklingen på ledernivå må tas
opp. Dette er ikke bra fordi man over alt ellers blir manet til
innsparinger.
Styreleder fortalte at syv travforbund har blitt enige om å sende et
brev til styret i DNT om denne saken, og mener at det er riktig
reaksjonsform i første omgang. Da gis styret anledning til å
besvare brevet. En åpen kritikk fra talerstolen, uten at styret har
fått anledning til å uttale seg om bakgrunnen for lønnsnivået, vil
fort skape mer støy enn ønskelig.
Øistein Eriksen kommenterte at også administrerende direktør i
Bjerke Travbane AS, har hatt en formidabel lønnsøkning de siste
årene.
Forsamlingen var enig om at det beste var å sende brev til styret i
DNT om dette, og ikke ta slike innspill på talerstolen.

Anne

DNT Banedrift.
Forbundet har mottatt et skriv fra DNT Banedrift som inneholder
et høringsnotat som omfatter endringer i DNTs løpsreglement. Det
meste går på endringer på funksjonærdelen under løpsarrangementene.
Styreleder mener det er riktig å sende dette til lagslederne, noe
som blir gjort 21/4.
Turid Tuverud spurte hvorvidt innspillene er konsekvensutredet?
Det kunne ikke besvares av OAT.
Flere mente at punktet om habilitet skaper utfordringer. Det kan
bli vanskelig å skaffe funksjonærer, og det er viktig at også
funksjonærer kan eie eller trene hester. Hvorfor kan ikke
funksjonærer kun være borte fra stillingen under det løpet hesten
starter, i stedet for hele dagen?
Styreleder foreslo å sende et brev der det bes om at man vurderer
om en lempe på habiliteten kan forenes med spillesikkerheten. En
streng habilitetsvurdering, er utfordrende for rekrutteringen.
Forbundet har ikke nok kompetanse til å komme med konkrete
råd, men synes det er greit å peke på områder som kompetente
fagpersoner kan vurdere.

Alle

Oddmund Wallevik kommenterte at det kan skape dårlig trivsel for
de aktive, ved at det er for lite funksjonærer.
Styreleder avsluttet med å oppfordre forsamlingen til å sende
innspill til OAT, noen dager før DNTs frist som er 4. mai.
Styreleder leste en mail fra Buskerud Travforbund. Der står det at
NR har gitt beskjed om at det ikke blir satt opp noen løpsdager på
Drammen i 2016. Mye tyder på at dette vil komme opp på
travkonferansen.
Øistein Eriksen kommenterte at man burde velge alternativ 5 i
stedet for 4 i DNT Banedrift.
Ivar Egeberg lurer på om veien som nå stakes ut er en
avviklingsstrategi eller utviklingsstrategi?
Det er viktig å beholde baner på sentrale steder, der det bor folk.
Viktig å beholde staller og treningsaktivitet på banene. Det er ikke
bra om det blir for langt mellom banene, med tanke på interesse og
rekruttering.
Det råder bred enighet i forbundet om at nedleggelse av baner og
aktivitet rundt disse, vil redusere interessen for sporten og
vanskeliggjøre en populasjonsøkning av travhester. Det var
samtidig bred enighet om at det er ufornuftig å nedlegge
treningsaktivitet og mulighet for oppstalling av hester på Bjerke.
Dette strider mot DNTs hovedoppgave, som er å skape interesse så
medlemsmassen er så stor som mulig, og antallet hesteeiere er så
mange som mulig. Dette vil bli svært vanskelig i Osloområdet,
dersom det ikke er mulig med oppstalling- og eller trening på
Bjerke.
Forbundet bør signalisere at det er feil politikk den veien man er
på nå.
Styreleder uttrykte, at dersom lagene mener det er feil å avvikle
trenings- og oppstallingsmuligheter på Bjerke, så bør man
engasjere seg i denne saken nå, slik at styret i DNT blir gjort kjent
med opinionens syn.
Ivar Egeberg mener noe må gjøres med omdømmet til travsporten.
Det er forferdelig at vi sliter med dette fremdeles. Videre er det en
tanke å skaffe interesserte i travsporten gjennom ridesporten.
Interessen for hest i Norge har ikke minsket de siste årene, det er
kun interessen for hest der man sitter i vogn bak hesten som sliter.
Dette til tross for at travsporten gir større muligheter for
inntjening. Vi må rekruttere for å få mere penger til fordeling.
Øistein Eriksen sa vi også må se på kostnadsutviklingen i NR.

Oppsummering:





Tenke utvikling, bremse slik at vi ikke går mot en styrt avvikling.
Tenke rekruttering.
I hovedsak ønskes det å beholde banestrukturene, men heller
se på felles drifting.
Beholde treningsanlegget på Bjerke. Tenke rekruttering der det
bor så mye mennesker.

