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Kopi 

til: 

Til stede: Navn: Kopi 

til: 

Til stede: Navn: 
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 X Robert Våler X  Evy Marie Brinch 

 X Jan-Fredrik Møller    

 

Møtereferent: Anne Ramstad Vedlegg: 

Neste møte:   

 

Sak nr: Tekst Ansvar 

1 Sakspapirer til DNTs generalforsamling. 

Styret gjennomgikk innkomne noen av forslagene til DNTs 

generalforsamling. Følgende kommentarer fremkom: 

 

Forslag fra Rogaland Travforbund og Vestenfjeldske 

Travforbund til ny tekst i § 3-1 Norsk Travsports høyeste 

myndighet. 

Generalforsamling avholdes annet hvert år. 

 

To anmerkninger: 
1) Endring av DNTs lover § 3-5 punkt 1 c må endres til når minst 

2/3 av travlagene stemmer for det. Må være gode muligheter 
for å innkalle til ekstraordinær generalforsamling hvis forslaget 
om generalforsamling annet hvert år blir innført. 

2) Tilleggsforslaget fra DNTs styre støttes ikke. 
Hovedbegrunnelsen til Rogaland sitt forslag vil dermed falle.  

 

Forslag fra Oslo Travklubb til ny tekst i § 3-2 Representasjon. 

Endring punkt 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. 

 

Styret i OAT diskuterte forslaget og har ingen bemerkninger. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Forslag fra styret i DNT til ny tekst i § 3-2 Representasjon. 

Forslaget går ut på at punkt f) Æresmedlemmer og innehavere av 

DNTs hederstegn skal slettes og ikke får verken møte- eller talerett 

på generalforsamlingen. 

 

Styret i OAT støtter ikke forslaget. 

 

Forslag fra styret i DNT til ny tekst i § 3-3 Innkalling. 

Styret i OAT støtter forslaget. 

 

Forslag fra styret i DNT til ny tekst i § 3-4 General-

forsamlingens oppgaver. 

Styret i OAT støtter forslaget. 

 

Forslag fra styret i DNT til ny tekst i § 4-5 de faste utvalg. 

Styret i OAT støtter forslaget. 

 

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. 

 

Det foreslås å stryke temamøte, som DNT mener er overflødig 

tekst. 

 

Styret i OAT mener travkonferanse er mer omfattende enn et 

temamøte. Det er mange travforbund som ikke har økonomi til å 

arrangere mer enn en travkonferanse pr år. Derfor mener OAT at 

det skal stå at det skal arrangeres travkonferanse en gang hvert år 

og temamøte en gang hvert år. 

 

Forslag fra styret i DNT til ny tekst i § 5-6 General-

forsamlingens oppgaver. 

Styret i OAT støtter forslaget. 

 

Forslag fra styret i DNT til ny tekst i § 6-2 Travlagets 

oppgaver. 

Styret i OAT støtter forslaget. 

 

Forslag fra Hedmark Travforbund vedrørende § 7-2 

Avlskomiteen. 

Styret i OAT støtter forslaget. 

 

Forslag fra styret i DNT til ny tekst i § 7-3 Domskomiteen. 

Styret i OAT støtter forslaget. 

 

Forslag fra styret i DNT til ny tekst i § 7-4 Appellkomiteen. 

Styret i OAT støtter forslaget. 

 



Forslag fra Nitelven Travlag til ny tekst i § 7-5 Valgkomiteen. 

Styret i OAT støtter forslaget. 

 

Forslag fra Oslo Travklubb til ny § 7-5 Lovkomité. 

Styret i OAT støtter forslaget. 

 

Forslag fra Oslo Travklubb til ny § 7-6 Påtalenemd. 

Styret i OAT støtter forslaget. 

 

Det ble foretatt en gjennomgang av de øvrige forslagene, uten at 

det fremkom bemerkninger. 

2 Valg DNTs styre. 

Nitelven Travlag melder om at de vil fremme benkeforslag på 

gjenvalg av Tina Dale Brauti som styremedlem til DNTs styre.  

 

En annen kandidat fra Nitelven Travlag er Arne Herberg. 

 

3 Registrering av Oslo og Akershus Travforbund i 

Brønnøysundregistrene. 

 

a) Prokura. 

Styreleder alene tildeles prokura for Oslo og Akershus 

Travforbund. 

 

b) Signatur. 

Daglig leder tildeles signaturrett for Oslo og Akershus 

Travforbund. 

 

 


