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Kopi 

til: 

Til stede: Navn: Kopi 

til: 

Til stede: Navn: 

 X Oddmund Wallevik  X Vidar Svinndal 

 X Anita Bernhardsen  X Annette Stordal 

 X Robert Våler  X Øistein Eriksen 

 X Jan-Fredrik Møller  X Tom E. Kaspersen 

 X Svein Morten Buer  X Thor Richard Hansen 

X  Pia Rønning  X Odd Erik Wølner 

X  Evy Marie Brinch  X Turid M. Tuverud 

 X Ola Heggen  X Unni Holmen (sak 2) 

 X Kristian Borud    

 

Møtereferent: Anne Ramstad Vedlegg: 

 

Sak nr: Tekst Ansvar 

1 Sakspapirer DNTs generalforsamling. 

 

Det ble foretatt en gjennomgang av forslagsheftet til DNTs 

generalforsamling. Følgende kommentarer fremkom: 

 

Side 6: Ingen kommentarer. 

 

Forslag fra styret i DNT til ny tekst i § 1-4 Medlemmer.  
OATs lagsledere støtter forslaget. 

 

Forslag fra styret i DNT til ny tekst i § 2-4 kjønnsfordeling: 
OATs lagsledere støtter ikke forslaget, og ønsker at paragrafen står 

som i dag. 

 

Forslag fra styret i DNT til ny tekst i § 2-5 stemmerett, 

valgbarhet, tale- og forslagsrett. 

OATs lagsledere støtter ikke forslaget. Mener det er uklart og 

forvirrende og trenger mer klargjøring. Eventuelt kan den endres 

ved at det står personlig fullmakt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Forslag fra styret i DNT til ny tekst i § 2-7 inhabilitet. 

OATs lagsledere støtter forslaget. 

 

Forslag fra styret i DNT til ny tekst i § 2-8 frister for 

innkalling, forslag mv til generalforsamlinger. 

OATs lagsledere støtter forslaget. 

 

Forslag fra styret i DNT til ny tekst i § 2-12 overordnet 

organisasjonsledds kompetanse mv. 

OATs lagsledere støtter forslaget. 

 

Forslag fra Rogaland Travforbund og Vestenfjeldske 

Travforbund til ny tekst i § 3-1 norsk travsports høyeste 

myndighet. 

Argumenter for forslaget er at regnskap må legges fram hvert år, 

som viser organisasjonens økonomiske situasjon. Det må være 

godt nok om man eventuelt skal innkalle til ekstraordinær 

generalforsamling. 

 

Ola Heggen uttalte, som argument for forslaget, at styret må få 

arbeidsro og tid til å jobbe i styret, noe de vil få om det avholdes 

generalforsamling hvert annet år. Videre bør styremedlemmer 

velges for 4 år om gangen.  

 

Oslo Travklubb er motstandere av 2-årige generalforsamlinger. 

Argumentet er at dette er organisasjonens høyeste myndighet og 

det er nødvendig at man kommer sammen hvert år. 

 

Konklusjonen er at noen er for og noen er mot forslaget. 

 

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

De fleste er for forslaget. Det eneste motargument er at enkelte 

travlag får færre medlemmer rett og slett pga få innbyggere i sine 

distrikt, og dermed ikke får representanter på generalforsamlingen. 

 

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. 

 

OATs lagsledere er ikke enige i forslaget. 

 

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

OATs lagsledere støtter forslaget. 

 

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

forsamlingens oppgaver. 

OATs lagsledere støtter forslaget. 

 

 



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

OATs lagsledere 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. 

 

OATs lagsledere 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 de 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. 

OATs lagsledere støtter forslaget. 

 

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

oppgaver. 

OATs lagsledere støtter forslaget. 

 

Forslag fra Hedmark Travforbund vedrørende § 7-2 

Avlskomiteen. 

Oslo Travklubb støtter ikke forslaget. Generalforsamlingen er 

høyeste organ og må foreta dette valget. Det kan fort bli for tette 

bånd mellom DNTs styre og komiteene.  

 

OAT bør komme med forslag til kandidater til ulike komiteer. 

 

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

OATs lagsledere støtter forslaget. 

 

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

OATs lagsledere støtter forslaget. 

 

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

OATs lagsledere støtter styret i DNT sin innstilling til forslaget. 

 

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

Oslo Travklubb synes innstillingen til styret i DNT ikke er bra. 

DNT henviser til at det falt i fjor, men Oslo Travklubb mener et 

slikt forslag må modnes. 

 

OATs lagsledere støtter forslaget fra Oslo Travklubb. 

 



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

OATs lagsledere støtter forslaget. Det er viktig at Påtalenemnden 

er uavhengig av styret. 

 

Forslag fra styret i DNT om endring av kapittel 8 

funksjonærer.  
OATs lagsledere støtter forslaget. 

 

§8-3 Løpsfunksjonærer under travløp.  
OATs lagsledere støtter forslaget. 

 

§17-1 Ikrafttreden.  
OATs lagsledere støtter forslaget. 

 

Forslag fra Oppland Travforbund og Lier Travlag vedrørende 

kobling mellom medlemssystemet og Sportssystemet. 

OATs lagsledere støtter forslagene. 

 

Kommentarer til valgkomitéens innstilling. 

Nitelven Travlag meddelte at de vil foreslå gjenvalgt på Tina Dale 

Brauti. 

Ola Heggen mener OAT bør støtte valgkomiteens forslag. 

Det viktigste er gode kandidater, men man må også tenke litt på 

geografisk fordeling av foreslåtte kandidater. 

 

Hvorfor er det ingen kvinner som forslag til varamedlemmer? 

Enighet om at OAT ikke kommer med benkeforslag mot 1. 

varamedlem, som er OATs Odd E. Wølner. 

 

Kontrollkomite: OK 

Avlskomite: OK 

Domskomite: OK 

Appellkomite: OK 

Valgkomite: OK 

Revisor: OK 

2 Ponnilandsleir. 

Unni Holmen var til stede og orienterte om ponnilandsleiren. 

Saken ble tatt som punkt 1 og Unni forlot møte etter sitt innlegg. 

 

22-24. juni arrangeres ponnilandsleir. Dugnadslister er delt ut til 

lagslederne og man håper på stor oppslutning blant medlemmene. 

 

Påmeldingsfristen til leiren er 22. mai. Det skal være utkledde 

personer fra gamle dager, 50-tallet. St. Hansbål, underholdning, 

lek, moro, mini bondegård, sveler, ponnier og andre aktiviteter. 

Bespisning på Kafé Bristol, som gir gode tilbud til deltakerne.  

 

Det er stort ønske om flere sponsorer, og tar i mot innspill fra 

travlagene om de har aktuelle sponsorer. 

 

 



Funksjonærliste er utarbeidet overfor travlagene. Fristen for 

tilbakemelding er 1. mai.  

Fra Nitelven Travlag ble det spurt hvorvidt det er krav om 

funksjonærer med dommerlisens A, samt om funksjonærer, 

spesielt til startbilen får lønn. 

 

Unni ønsker at alle funksjonærer arbeider på dugnad, så langt det 

er mulig. 

 

Det ble meddelt fra Øvre Romerike, Ullensaker og Follo at de skal 

klare å stille opp på de tildelte oppgaver. 

Asker og Bærum sliter litt pga slipp i Sikkilsdalen og V75 på 

Drammen, men regner med å få det til. 

Dugnad torsdag 21/6 kl 18. Her er det behov for «handymen». 

Meld fra aktuelle bidragsytere. 

 

Travlagene skal sende inn lister over arbeidsflokken innen 1. mai. 

3 Dugnad OGP. 

Torsdag 3. mai avholdes dugnad i samarbeid med Driftsavdelingen 

Bjerke. De som kan komme tidlig møter etter lunsjtravet ca kl 

14.30. Andre kan komme etter hvert og en beregner arbeidet 

avsluttet ca kl 20. 

 

4 Eventuelt. 

 

Generalforsamling OAT. 

Oslo Travklubb v/Øistein Eriksen ville kommentere Oddmund 

Walleviks utspill på generalforsamlingen i OAT, når det gjaldt  

OTKs forslag på Knut E. Johansen som styremedlem. 

Øistein Eriksen var ikke til stede under generalforsamlingen i 

OAT. 

 

I protokollen fra generalforsamlingen står følgende: 

«Oddmund Wallevik holdt fram et ark for forsamlingen som han 

påsto kunne dokumentere at Knut E. Johansen hadde utført 

kriminelle handlinger da han satt som daglig leder i Bjerke 

Travbane Eiendom AS. 

 

Oddmund Wallevik uttalte også at DNT og Bjerke Travbane ville 

vende forbundet ryggen dersom Knut E. Johansen ble valgt inn 

som styremedlem/ leder og at vi som forbund ikke lenger ville 

kunne regne med støtte derfra. 

 

Til slutt påsto Oddmund Wallevik at forsalget med å fremme Knut 

E. Johansen som kandidat til forbundsstyret var fremsatt av to 

hevngjerrige og maktsyke gubber og at forsamlingen burde 

skjønne hvem han siktet til uten å nevne navn. 

Ola Heggen uttalte at samarbeidet med Bjerke ville bli ødelagt ved 

å velge inn Knut E. Johansen som styremedlem/ leder av OAT. 

 

 

 



Roy Jacobsen uttalte at Knut E. Johansen var en fin kandidat til 

vervet i og med at han kjenner systemet godt. Videre at han var 

overbevist om at saken vedrørende hans avgang i Bjerke Travbane 

Eiendom AS, kun var en maktkamp.» 

 

Eriksen anser uttalelsene fra Wallevik som veldig beklagelig. Det 

er en straffbar handling å komme med usannheter. Eriksen synes 

det er meget merkverdig at det ikke har skjedd noe i 

organisasjonen etter et slikt utspill. 

 

Wallevik sa at han absolutt ikke hadde ikke tenkt å stille som leder 

for OAT, men mente at om Johansen hadde blitt valgt, ville det 

ødelagt samarbeidet mellom OAT og Bjerke Travbane AS. 

Han valgte og si det han sa og står for det i dag. Forstår ikke 

hvordan det var mulig å foreslå denne kandidaten. Håper å slippe 

mer tid om denne saken. 

 

Ola Heggen sa at det ville vært uheldig om Johansen ville blitt 

valgt som leder. Han henviste til at han deltok i saken mellom 

DNT og Johansen. 

 

OTK meddelte at de har sendt anmeldelse om saken til DNT. 

 


