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KAPITTEL 1:
INNLEDENDE BESTEMMELSER
§ 1.1 DNT, lovens virkeområde
(1) Det norske Travselskap (DNT) er sentralforbundet for travsporten i
Norge og øverste organisasjonsledd.
(2) DNT består i tillegg av følgende organisasjonsledd: travforbund og
travlag.
(3) Denne loven gjelder for alle organisasjonsledd og aktivitet organisert
under DNT.

§ 1.2 Formål
(1) DNT har til formål å fremme en sunn og koordinert utvikling for
norsk travsport, og utvikling av slike hesteslag som ansees skikket
til grunnlag for avl av en for landet nyttig hest.
(2) DNTs overskudd skal bare benyttes til generelle tiltak av ideelle og
allmennyttige formål for hestesport, hesterelaterte fritidsinteresser
eller norsk hesteavl.
(3) Arbeidet skal preges av frivillighet og være tuftet på travsportens
grunnverdier; åpenhet, tillit, fair play og respekt.

§ 1.3 Virkemidler
(1) DNTs formål søkes nådd gjennom samarbeid mellom organisasjonsleddene og med offentlig myndigheter, næringslivet, Norsk Rikstoto
og organisasjoner utenfor travsporten.
På det grunnlag som gjelder for sporten nasjonalt samarbeider
DNT med tilsvarende organisasjoner i andre land.
(2) DNT skal motivere travlag og travforbund til samarbeid og stimulere
disse til lokal aktivitet.
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§ 1.4 Medlemmer
(1) Som medlem av DNT kan opptas travforbund og travlag.
Travlaget er medlem av DNT gjennom travforbundet.
(2) Travlag må ha minst 25 medlemmer for å kunne tas opp som medlem.
(3) Med travlag menes selveiende og frittstående lag med utelukkende
personlige medlemmer.
(4) Travforbundene må ha minst 3 tilsluttede travlag for å kunne tas
opp som medlem.

§ 1.5 Søknad om medlemskap
(1) Travlagets søknad om medlemskap sendes styret i DNT.
Søknad fra et travlag sendes sammen med lov og ajourført medlemsliste til det respektive forbundet for uttalelse.
Travforbundets søknad om medlemskap, inkludert lov og ajourført
medlemsliste sendes til styret i DNT.
(2) Travforbund og travlag som søker om opptak i DNT må forplikte
seg til DNTs lov. Opptakssøker må forplikte seg til å bruke navn
på travlaget som er i samsvar med retningslinjer vedtatt av DNT.

§ 1.6 Kontingent
(1) Travforbund og travlag betaler ingen medlemskontingent til DNT.
(2) De enkelte medlemmene i alle travlag er forpliktet til å betale en
årlig medlemskontingent til sitt travlag. Denne kontingenten fastsettes av det enkelte travlags generalforsamling. Medlemmer som
tildeles æresmedlemskap eller hederstegn i DNTs organisasjonsledd, unntas krav om betaling av medlemskontingenten.

§ 1.7 Regnskap
(1) DNTs regnskapsår følger kalenderåret.
(2) DNTs regnskapsbestemmelser gjelder for organisasjonsledd i DNT.
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KAPITTEL 2:
FELLESBESTEMMELSER FOR ALL
TRAVSPORT ORGANISERT INNEN DNT
§ 2.1 Virkeområde
(1) Bestemmelsene i dette kapitlet gjelder for organisasjonsledd i DNT.

§ 2.2 DNT og organisasjonsledd
som overordnet myndighet
(1) DNTs organisasjonsledd skal overholde lover, reglement og
bestemmelser.
(2) Travforbund og travlag skal ha lov som er godkjent av styret i DNT.
(3) Organisasjonsledd plikter på overordnet myndighets forlangende å
utlevere regnskap med bilag, protokoller, korrespondanse, avtaler mv.
(4) Ansvarlig eier av norskregistrert travhest som meldes til totalisatorløp i regi av DNT, må være medlem av et travlag tilknyttet DNT.
(5) Etiske retningslinjer for medlemmer, tillitsvalgte, aktive og ansatte
fastsettes av styret.

§ 2.3 Overordnet myndighet
Generalforsamlingen er organisasjonens høyeste myndighet.
Mellom generalforsamlingene er styret høyeste myndighet.

§ 2.4 Kjønnsfordeling
(1) Ved valg/oppnevning av representanter til generalforsamling samt
medlemmer til styre, komiteer og utvalg i DNTs organisasjonsledd
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skal det så langt det er mulig velges kandidater/representanter fra
begge kjønn.
(2) Sammensetningen av styrer, komiteer og utvalg skal være forholdsmessig i forhold til kjønnsfordelingen i medlemsmassen, dog slik at
det skal være minst to representanter fra hvert kjønn. Dette gjelder
ikke i komiteer og utvalg m.v. som består av 3 eller færre medlemmer.
(3) Styret i DNT kan gjøre unntak fra denne bestemmelse når det
foreligger særlige forhold.

§ 2.5 Ungdomsrepresentasjon
Styrer, inkludert varamedlemmer i travlag, travforbund og DNT, skal så
langt det er mulig ha et medlem som er 26 år eller yngre.

§ 2.6 Stemmerett, valgbarhet, tale- og forslagsrett
(1) For å ha stemmerett og være valgbar må man være fylt 16 år og
ha oppfylt medlemsforpliktelsene. Stemmer kan ikke avgis ved
fullmakt eller forhåndsstemmer.
(2) Representanter til generalforsamling eller møte i overordnet organisasjonsledd må ha vært medlem av representasjonsberettiget travlag
i minimum de siste 3 måneder. I tillegg må vedkommende ha vært
medlem av travlaget pr. 31/12 året før.
Det kan ikke velges representant som er arbeidstaker innen det
organisasjonsledd ved kommende representerer eller representasjonen
skjer. Dette gjelder ikke for representanter som er valgt av og blant
de ansatte.
(3) Tillitsvalgt kan ikke samtidig være arbeidstaker innen samme
organisasjonsledd med mindre Styret i DNT gir dispensasjon.
Tillitsvalgt kan ikke ha ledende stilling eller være dominerende
aksjonær i et selskap som organisasjonsleddet samarbeider med.
(4) Representant fra overordnet organisasjonsledd har møte- og
talerett på ordinær og ekstraordinær generalforsamling i
underordnet organisasjonsledd.
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§ 2.7 Refusjon av utgifter, godtgjørelse
Tillitsvalgt i DNTs sentralforbund kan motta refusjon for nødvendige,
faktiske utgifter inkludert tapt arbeidsfortjeneste som påføres
vedkommende i utførelsen av vervet. Tillitsvalgt kan motta en rimelig
godtgjørelse for sitt arbeid. Utgifter til tapt arbeidsfortjeneste og til
godtgjørelse etter forrige punktum skal fremgå av budsjett og regnskap.

§ 2.8 Inhabilitet
(1) Tillitsvalgte, oppnevnte representanter og ansatte i et organisasjonsledd er inhabil til å tilrettelegge grunnlaget for en avgjørelse eller
til å treffe avgjørelse:
a) når vedkommende selv er part i saken.
b) når vedkommende er i slekt eller svogerskap med en part i oppstigende eller nedstigende linje eller i sidelinje så nær som søsken.
c) når vedkommende er gift med, forlovet, eller samboer med en
part.
d) når vedkommende har ledende stilling eller er medlem av styret
i et organisasjonsledd som er part i saken.
e) når vedkommende er leder for eller har ledende stilling, eller er
dominerende aksjonær i et selskap som er part i saken.
(2) Likeså er tillitsvalgte, oppnevnte representanter og ansatte inhabil
når andre særegne forhold foreligger som er egnet til å svekke
tilliten til vedkommendes upartiskhet, blant annet skal det legges
vekt på om avgjørelsen i saken kan innebære særlig fordel, tap
eller ulempe for vedkommende selv, eller noen som vedkommende
har nær personlig eller forretningsmessig tilknytning til. Det skal
også legges vekt på om inhabilitetsinnsigelse er reist av noen part.
(3) Inhabilitetsspørsmålet avgjøres av det aktuelle organ. Avgjørelsen
kan påklages til Lovkomiteen, jfr. § 7.6 (3).
(4) Inhabilitetsreglene får ikke anvendelse dersom det er åpenbart at
den tillitsvalgte eller ansattes tilknytning til saken eller partene
ikke vil kunne påvirke vedkommendes standpunkt.
(5) Er en overordnet inhabil, kan avgjørelse i saken heller ikke treffes
av direkte underordnet i samme organisasjonsledd.
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(6) Verken revisor eller medlem av kontrollkomité kan ha styreverv i
organisasjonsledd eller være medlem av doms- eller appellkomité
i samme organisasjonsledd eller ha andre valgte tillitsverv innen
organisasjonen. Styremedlemmer i travforbund og sentralforbund
kan ikke være medlemmer av doms- eller appellkomité innen
organisasjonen.

§ 2.9 Frister for innkalling,
forslag mv til generalforsamlinger
(1) Generalforsamling innkalles med følgende frister:
DNT: 3 måneder.
Travforbund: 2 måneder.
Travlag: 2 måneder.
(2) Forslag som ønskes behandlet på generalforsamlingen må være
styret i hende til følgende tidspunkter:
DNT: 6 uker før generalforsamlingen. Forslag fra travlag skal også
sendes det respektive forbund, som gir sin uttalelse.
Travforbund: 3 uker før generalforsamlingen.
Travlag: 3 uker før generalforsamlingen.
(3) Fullstendig saksliste med forslag skal sendes de representasjonsberettigede senest 14 dager før generalforsamling.
Sakslisten skal inneholde årsberetning, revidert regnskap, innkomne
forslag og valgkomiteens innstilling.
(4) Innkalling skal skje direkte overfor de representasjonsberettigede.
Travlag kan sende innkalling på annen forsvarlig måte.
(5) Innkalling til ekstraordinær generalforsamling skal skje med minst
14 dagers varsel. Sakslisten og andre nødvendige saksdokumenter
skal følge vedlagt. Kun de saker som er nevnt i innkallingen kan
behandles.

§ 2.10 Vedtaksførhet
(1) Lovlig innkalt generalforsamling i DNT sentralt og travforbund er
vedtaksfør med det antall godkjente representanter som møter.
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(2) Generalforsamling i travlag er vedtaksfør dersom det møter et
antall medlemmer som minst tilsvarer antallet styremedlemmer.
Dersom generalforsamlingen ikke er vedtaksfør, kan det innkalles
til generalforsamling på nytt uten krav til minimumsdeltakelse.
(3) Generalforsamlingen skal kun behandle saker som er oppført på
den utsendte saksliste.

§ 2.11 Dirigent / Sekretær
(1) Generalforsamlingen ledes av valgt(e) dirigent(er).
Verken dirigent(ene) eller den (de) valgte sekretær(er) behøver
å være valgt(e) representant(er).

§ 2.12 Stemmegivningen
(1) Med mindre annet er bestemt i denne lov, skal et vedtak, for å
være gyldig, være truffet med alminnelig flertall (mer enn halvparten) av de avgitte stemmer. Ingen representant har mer enn
en stemme. Blanke stemmer skal anses som ikke avgitt.
(2) Valg foregår skriftlig dersom det fremmes krav om det. Hvis det
skal være skriftlige valg, kan bare foreslåtte kandidater føres opp
på stemmeseddelen. Stemmesedler som er blanke, eller som inneholder ikke foreslåtte kandidater, eller ikke inneholder det antall det
skal stemmes over, teller ikke, og stemmene anses som ikke avgitt.
(3) Når et valg foregår enkeltvis eller det skal velges flere ved en
avstemning, må alle for å kunne anses som valgt, ha mer enn
halvparten av stemmene. Dette gjelder ikke ved valg av varamedlemmer. Hvis ikke tilstrekkelig mange kandidater oppnår
minst 50 % i første runde, anses de valgt som har fått mer enn
halvparten av stemmene. Det foretas så omvalg mellom de øvrige
kandidatene og de som har fått flest stemmer anses som valgt.
(4) Når det ved valg skal velges flere ved en avstemning anses de
valgt som har fått flest stemmer.
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§ 2.13 Overordnet organisasjonsledds kompetanse mv
(1) Overordnet organisasjonsledd kan innkalle til ekstraordinære
generalforsamlinger og andre møter i underordnede
organisasjonsledd når det foreligger særlige grunner.
(2) Overordnet organisasjonsledd kan, når det foreligger særlige
grunner, overta administrasjonen av underordnet ledd og
oppnevne personer til nødvendige tillitsverv.

§ 2.14 Styret kompetanse. Vedtaksførhet mv
(1) Styrene i organisasjonsledd er vedtaksføre når et flertall av
medlemmene møter. Ved stemmelikhet er møteleders stemme
avgjørende.
(2) Ethvert organisasjonsledd forpliktes ved sitt styre.

§ 2.15 Utmelding
(1) Travforbund og travlag kan etter vedtak på generalforsamling si
opp sitt medlemskap i DNT. Medlemskapet opphører 3 måneder
etter at skriftlig utmelding, inkludert undertegnet protokoll fra
generalforsamlingen, er mottatt av DNT (travforbund) og
travforbundet (travlag).
(2) Ved utmelding eller tap av medlemskap tilfaller midler, anlegg
og utstyr som travlaget eller travforbundet eier, DNT eller formål
godkjent av styret i DNT hvis det er ytet offentlig støtte til disse
eiendelene. Fordringer på travlag fra overordnet ledd kan meldes
til DNT for behandling.

§ 2.16 Lovendring
(1) Endringer i et organisasjonsledds lov kan bare foretas på ordinær
eller ekstraordinær generalforsamling og krever 2/3 flertall av de
avgitte stemmer. Endring av § 2.17 krever 3/4 av de avgitte
stemmer. Lovendringer må sendes DNT til godkjennelse.
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(2) Lovendringer trer ikke i kraft før de er godkjent av DNT.
Lovendringer trer i kraft umiddelbart dersom vedtaket ikke
sier noe annet.

§ 2.17 Oppløsning m.v.
(1) Forslag om oppløsning av travforbund og travlag må først behandles
på ordinær generalforsamling. Blir oppløsning vedtatt med minst
2/3 flertall av de avgitte stemmer, innkalles ekstraordinær generalforsamling 3 måneder senere. For at oppløsning skal skje må
vedtaket her gjentas med 2/3 flertall av de avgitte stemmer.
Ved oppløsning eller annet opphør av organisasjonsledd tilfaller
midler, anlegg og utstyr DNT eller formål godkjent av styret i DNT
etter at forpliktelser er dekket. Ved konkurs anses organisasjons
leddet som oppløst og mister således sitt medlemskap i DNT.
(2) Sammenslutning mellom travforbund eller travlag anses ikke
som oppløsning. Vedtak om sammenslutning og nødvendige
lovendringer i tilknytning til dette treffes i samsvar med
bestemmelsene om lovendringer, og trer i kraft når det er
godkjent av styret i DNT.
(3) Forslag om oppløsning av DNT kan bare behandles på ordinær
generalforsamling etter å ha vært ført opp på saklisten etter krav
fra styret eller 1/3 av medlemmene i DNT. Blir forslaget vedtatt
med minst 2/3 flertall av de avgitte stemmer, innkalles det til
ekstraordinær generalforsamling som avvikles 3 til 6 måneder
senere. Blir vedtaket stadfestet med minst 2/3 flertall av de avgitte
stemmer, er DNT besluttet oppløst. Denne generalforsamlingen
beslutter samtidig disponeringen av DNTs midler. Midlene må
bare brukes til formål bestemt i § 1.2 og i samråd med og etter
godkjenning av Det Kongelige Landbruks- og Matdepartementet.
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KAPITTEL 3:
GENERALFORSAMLINGEN I DNT
§ 3.1 Norsk travsports høyeste myndighet
(1) Generalforsamlingen er DNTs høyeste myndighet og holdes hvert
år innen utgangen av april.

§ 3.2 Representasjon
(1) På generalforsamlingen har følgende møte- og talerett:
a) valgte representanter fra de travforbund som er medlem av
DNT i henhold til loven § 1.4 (1).
b) styret i DNT.
c) første varamedlem til styret i DNT.
d) kontrollkomiteen.
e) medlemmer av komiteer valgt av generalforsamlingen,
men kun i saker underlagt komiteen.
f) æresmedlemmer og innehavere av DNTs hederstegn.
g) generalsekretæren i DNT.
h) revisor.
(2) På generalforsamlingen har følgende møterett:
a) varamedlemmer til styret i DNT.
b) en observatør pr. travlag som er medlem av DNT i henhold
til loven § 1.4 (1).
(3) Stemmerett på generalforsamlingen har:
a) valgte representanter fra travforbund som er medlem av
DNT i henhold til loven § 1.4 (1).
b) styret.
Styret har stemmerett i alle saker unntatt årsmelding, regnskap,
og alle valg relatert til styret.
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§ 3.3 Generalforsamlingens oppgaver
(1) Generalforsamlingen skal:
1. Velge komité til godkjenning av delegater.
Komiteen fungerer også som tellekorps.
2. Godkjenne innkalling og saksliste.
3. Velge dirigent(er) og sekretær(er).
4. Godkjenne forretningsorden.
5. Velge tre representanter til å undertegne protokollen.
6. Behandle årsberetning.
7. Behandle revidert regnskap.
8. Drøfte styrets forslag til langtidsplan.
9. Fastsette minimumskontingent for medlemskap i travlagene.
10. Fastsette godtgjørelse til:
a) styremedlemmer
b) revisor
c) andre tillitsvalgte
11. Behandle og vedta endringer i DNTs lov.
12. Behandle andre innkomne forslag.
13. Foreta valg på 5 styremedlemmer og 3 varamedlemmer:
a) styreleder
b) nestleder
c) 3 styremedlemmer
d) 3 varamedlemmer
e) kontrollkomité med varamedlemmer
f) avlskomité med varamedlemmer
g) påtalekomité med varamedlemmer
h) domskomité med varamedlemmer
i) appellkomité med varamedlemmer
j) lovkomité med varamedlememmer
k) valgkomité med varamedlemmer
i) statsautorisert revisor

§ 3.4 Ekstraordinær generalforsamling
Ekstraordinær generalforsamling innkalles av styret i DNT med minst
14 dagers varsel etter:
a) vedtak av generalforsamlingen.
b) vedtak av styret i DNT.
c) når minst 1/3 av medlemmene krever det.
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KAPITTEL 4:
STYRET I DNT
§ 4.1 Styrets myndighet
(1) Styret er DNTs høyeste myndighet mellom generalforsamlingene.
(2) Styret behandler og avgjør alle saker som ikke er tillagt andre organer.
(3) Styret kan fastsette, endre og oppheve bindende reglementer
og bestemmelser innenfor DNTs virksomhetsområde så som
løpsreglement, dopingreglement, lisensreglement m.m.
Slike reglementer skal være i overenstemmelse med de til enhver
tid gjeldende avtaler med Den Europeiske Travunionen (UET).

§ 4.2 Sammensetning mv.
(1) Styret i DNT består av:
– Styreleder
– Nestleder
– 3 styremedlemmer
– 1 ansattes representant med personlig varamedlem som velges
etter innstilling fra og av de ansatte.
– 3 varamedlemmer
Styret, inkludert varamedlemmer, skal så langt det er mulig ha et medlem
som er 26 år eller yngre, jfr. § 2.5.
(2) Funksjonstiden til styrets medlemmer er 2 år, med mulighet for
gjenvalg. Det ene året velges 2 medlemmer, det andre året velges
3 medlemmer. Varamedlemmer velges hvert år.

§ 4.3 Oppgavene til styret i DNT
a) iverksette generalforsamlingens vedtak.
b) besørge den alminnelige forvaltning av DNTs anliggender.
c) utarbeide reglement og bestemmelser for å gjennomføre
DNTs formål.
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d) utarbeide årsberetning og revidert regnskap samt tilrettelegge
alle saker for generalforsamlingen.
e) føre kontroll med organisasjonsleddenes økonomi.
f) oppnevne og utarbeide instruks for DU-utvalget.
Andre utvalg oppnevnes etter behov.
g) påse at lover og bestemmelser overholdes.
h) godkjenne nye travlag og travforbund som medlemmer i DNT.
i) godkjenne lovendringer til travlag og travforbund.
j) utgjøre generalforsamlingen i heleide selskaper og fastsette
selskapenes vedtekter.
k) tilsette generalsekretær
l) foreslå medlemmer og varamedlemmer til valgkomité til DNTs
generalforsamling i samråd med Landsrådet.

§ 4.4 Generalsekretæren
(1) Generalsekretæren er leder for sekretariatet og ansvarlig for alle
administrative funksjoner og utfører de pålegg og setter i verk de
vedtak som er truffet av styret i DNT. Generalsekretæren arbeider
etter instruks utarbeidet av styret.
(2) Generalsekretæren møter med talerett på generalforsamlingen,
landsrådet, travkonferanser og i styret i DNT.
(3) Generalsekretæren er underlagt DNTs lov, bestemmelser og
reglement.
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KAPITTEL 5:
TRAVFORBUND
§ 5.1 Formål
(1) Travforbund er et felles organ for travlagene innen sitt område.
Dets øverste organ er generalforsamlingen som avholdes hvert år
innen 15. mars.
(2) Travforbundenes formål er å arbeide for utbredelse og
effektivisering av travsporten og hesteavl i samsvar med DNTs lover.

§ 5.2 Oppgaver
(1) a) samle travlag til samarbeid og arbeide for opprettelse av nye
travlag hvor man finner det formålstjenlig.
b) utvikle driftsselskapet og utøve eierskap.
c) samarbeide med distriktets travlag, legge til rette for travløp
samt drive opplysningsarbeid om travsport, hesteavl, rekruttering,
spill og de interesser som står i forbindelse med dette.
d) virke som koordinator mellom travlagene og DNT gjennom
formidling av informasjon og kontroll med at travlagenes
virksomhet drives i samsvar med DNTs lov, bestemmelser,
strategi og retningslinjer.
e) en gang hvert halvår å innkalle representanter fra samtlige
travlag og samarbeidende organisasjoner innen forbundet til
travkonferanse/temamøte.
f) levere årsrapport innen fristen i henhold til retningslinjer vedtatt
av DNT-styret.

§ 5.3 Medlemmer
(1) Alle travlag innen vedkommende område som er tatt opp i DNT
som medlem, er medlem av travforbundet.
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§ 5.4 Representasjon på generalforsamling
(1) På generalforsamlingen i travforbundet møter med stemmerett,
jfr. § 2.6 (1):
a) valgte representanter fra hvert av travlagene som er medlem,
jfr. § 5.3. Hvert lag har rett til å møte med 1 representant for de
første 50 betalende medlemmene og 1 representant for hvert
påbegynt 50. medlem, inkludert lagets æresmedlemmer og
hederstegninnehavere. Ingen lag kan møte med mer enn 5
representanter.
b) beregningen av grunnlaget for hvor mange representanter med
stemmerett hvert enkelt travlag kan møte med, foretas med
utgangspunkt i antall betalende medlemmer i travlaget pr.
31/12 året før generalforsamlingen, inkludert lagets
æresmedlemmer og hederstegninnehavere.
c) styret i travforbundet. Styret i travforbundet har dog ikke
stemmerett i følgende saker: årsmelding, revidert regnskap,
alle valg relatert til styret selv.
(2) På generalforsamlingen i travforbund møter med talerett,
men uten stemmerett:
a) representant fra overordnet organisasjonsledd, jfr. § 2.6 (4).
b) medlemmer eller representanter for nedsatte utvalg.
c) travforbundets revisor.
d) æresmedlemmer og personer med travforbundets hederstegn.
(3) Travlag som har hatt færre enn 15 betalende medlemmer over
16 år pr. 31/12 året før generalforsamlingen, inkludert lagets
æresmedlemmer og hederstegninnehavere, eller ikke har levert
årsrapport innen fristen, jfr. § 6.2 g) mister sin representasjonsrett,
herunder tale-og stemmerett til generalforsamlingen(e) i
travforbundet det angjeldende året (det året rapporten skulle
vært innlevert). Laget har rett til å være til stede som observatør
på generalforsamlingen(e).

§ 5.5 Generalforsamlingens oppgaver
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(1) Generalforsamlingen skal:
a) godkjenne innkalling og saksliste.
b) velge dirigent, referent og 2 personer til å undertegne protokollen.

c) behandle styrets årsberetning.
d) behandle revidert regnskap.
e) behandle aktivitetsplan.
f) fastsette medlemskontingent.
g) fastsette godtgjørelse til styrets medlemmer.
h) behandle innkomne forslag.
i) foreta følgende valg av:
– styreleder
– nestleder
– øvrige styremedlemmer
– varamedlemmer til styret
– representanter til DNTs generalforsamling med
varamedlemmer jfr. 5.5(3)
– valgkomité
– registrert revisor eller to valgte revisorer med ett varamedlem.
(2) Styret i travforbundet skal bestå av minimum 5 medlemmer og
2 varamedlemmer. Funksjonstiden er 2 år. Det ene året velges
2 medlemmer, det andre året velges 3 medlemmer.
Varamedlemmer velges hvert år.
Styret, inkludert varamedlemmer, skal så langt det er mulig ha et
medlem som er 26 år eller yngre, jfr. § 2.5.
(3) Antall representanter som skal velges til DNTs generalforsamling
tilsvarer summen av antall betalende medlemmer i travlagene
pr. 31/12 året før generalforsamlingen, inkludert lagenes æresmedlemmer og hederstegninnehavere, som tilhører travforbundet
delt på 125 og avrundet nedover. Antall vararepresentanter som
velges bør tilsvare minst halvparten av antall representanter.
Vararepresentantene gis en rangert rekkefølge.

§ 5.6 Ekstraordinær generalforsamling
(1) Ekstraordinær generalforsamling i travforbundet innkalles av styret i
travforbundet med minst 14 dagers varsel:
a) etter vedtak på travforbundets generalforsamling.
b) etter vedtak i overordnet organisasjonsledd, jfr. § 2.13 (1).
c) etter vedtak i styret i travforbundet.
d) når minst 1/3 av travlagene forlanger det.
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§ 5.7 Valgkomité
(1) Valgkomiteen består av 3 medlemmer. Medlemmene velges for 3 år
av gangen, slik at ett av komiteens medlemmer er på valg hvert år.
(2) Det velges ett varamedlem som er på valg hvert år.
(3) Valgkomiteen velger selv sin leder.
(4) Ved innstilling av representanter til DNTs generalforsamling skal
det tilstrebes at hvert fylke som dekkes av forbundet skal være
representert. Dette gjelder også når vararepresentanter trer inn
for valgt representant.

§ 5.8 Styrets oppgaver
(1) Styret skal utføre sine oppgaver etter loven, særskilte
bestemmelser som fastsettes av DNT og iverksette
generalforsamlingens og overordnet travmyndighets vedtak.
(2) Styret behandler og avgjør alle saker som ikke er tillagt DNT,
generalforsamlingen eller domsorganer, jfr. § 5.2.
(3) Et fulltallig styre kan tildele æresmedlemskap og hederstegn.
(4) Styret kan innkalle representanter fra travlagene og samarbeidende
organisasjoner i saker som vedrører disse.
(5) Styret skal oppnevne utvalg som skal arbeide med rekrutteringsog ungdomstrav. Andre utvalg oppnevnes etter behov.
(6) Styret skal innstille på opptak av nye travlag.

§ 5.9 Sekretærfunksjonen
(1) Travforbundets sekretærfunksjon ivaretas av en ansatt person med
arbeidsavtale med DNT, alternativt av en ansatt i driftsselskapet
tilknyttet travbanen.
(2) Sekretæren er underlagt instruks fra DNT.
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(3) Sekretæren skal ivareta travforbundets daglige interesser og utføre
de oppgaver som pålegges av forbundsstyret og DNT.
(4) Sekretæren i et travforbund kan ikke inneha valgte tillitsverv innen
travsporten.

§ 5.10 Sammenslåing av travforbund
(1) To eller flere travforbund kan slå seg sammen når:
a) de involverte travforbund vedtar sammenslåing på ordinær
generalforsamling med 2/3 flertall av de avgitte stemmer, og
b) de involverte travforbundene gjentar vedtaket med 2/3 flertall
av de avgitte stemmer på en ekstraordinær generalforsamling
senest seks måneder etter vedtak på ordinær generalforsamling.
(2) Etter at kvalifisert vedtak er fattet på ordinær og ekstraordinær
generalforsamling innkalles det til konstituerende møte i det nye
travforbundet hvor navn og lover vedtas og de valg som er nevnt
i § 5.5 (1) i).
(3)

Vedtaket om sammenslåing trer ikke i kraft før DNT har godkjent
det sammenslåtte travforbundets navn og lover.

(4) Alle eiendeler, midler, anlegg, utstyr, rettigheter, forpliktelser og
medlemmer tilhørende forbundene overføres til det nye forbundet.
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KAPITTEL 6:
TRAVLAG
§ 6.1 Formål
(1) Travlagenes formål er å arbeide for norsk travsport og dens
interesser innenfor rammen av DNTs lov.
(2) Travlagene skal være medlemmenes organisasjonsledd og skal
ivareta og løse de oppgaver som medlemmene til enhver tid
ønsker/fremmer.
(3) Travlaget skal følge opp vedtak, pålegg og reguleringer som er
fattet av overordnede organisasjonsledd.

§ 6.2 Travlagets oppgaver
a) samle flest mulig travsportinteresserte som medlemmer.
b) bygge ut og drive treningsbane og/eller treningsanlegg etter
godkjente planer og normer.
c) avholde travløp etter gjeldende bestemmelser.
d) drive opplysningsarbeid om norsk travsport og hesteavl.
e) drive rekrutteringsarbeid gjennom aktiviteter for barn og ungdom.
f) fremme saker til beste for travsporten.
g) levere årsrapport innen fristen i henhold til retningslinjer vedtatt
av DNT-styret.

§ 6.3 Medlemskap i travlaget
(1) Travlaget består av personlige medlemmer. Man kan kun være
medlem av ett travlag.
(2) Alle som aksepterer å overholde travlagets og overordnede
travmyndigheters lover, bestemmelser og reglement, kan bli
tatt opp som medlem. Finner styret i travlaget at disse kriterier
ikke oppfylles, kan travlagets styre nekte medlemskap.
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Medlemskapet er først gyldig og regnes fra den dag kontingenten
er betalt og innmeldingen er godkjent i sentralt medlemsregister.
(3) Medlemmer under 16 år har ikke stemmerett og er ikke valgbare,
jfr. § 2.6.
(4) For å ha stemmerett på generalforsamlingen og være valgbar i
travlaget må vedkommende medlem ha betalt kontingenten pr.
31.12 året før, med unntak av travlagets æresmedlemmer og
hederstegninnehavere, jfr. § 1.6 (2). Nye medlemmer i travlaget får
stemmerett og kan velges til tillitsverv etter å ha vært medlemmer i
travlaget minimum siste 3 måneder.

§ 6.4 Tap og gjenopptakelse av medlemskap i travlaget
(1) Medlemskap i travlag kan opphøre ved utmelding, strykning eller
eksklusjon.
(2) Utmelding skal skje skriftlig og får virkning når den er mottatt av
travlaget. Utmelding medfører ikke at medlemmets opparbeidede
forpliktelser overfor travlaget bortfaller.
(3) Strykning av et medlemskap kan finne sted når et medlem skylder
kontingent for mer enn ett år. Medlem som strykes kan ikke tas
opp igjen før skyldig kontingent er betalt. Hvis medlemmet skylder
kontingent etter forfalt to års kontingent, skal medlemskapet
bringes til opphør ved strykning.
(4) Suspensjon og eksklusjon skjer i henhold straffebestemmelsene
i kap 11.

§ 6.5 Lover
(1) Travlaget skal ha lover som er overensstemmende med DNTs lov.
Det enkelte travlags lover skal være godkjent av styret i DNT,
jfr. § 4.3 (1) i.
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§ 6.6 Generalforsamlingen
(1) Generalforsamling i travlaget holdes hvert år i januar måned.

§ 6.7 Generalforsamlingens oppgaver
(1) Generalforsamlingens skal:
a) godkjenne innkalling og saksliste.
b) velge dirigent, referent og 2 personer til å undertegne
protokollen.
c) behandle styrets årsberetning.
d) behandle revidert regnskap.
e) fastsette medlemskontingenten med utgangspunkt i
DNTs generalforsamlingsvedtak etter § 3.3 pkt. 9.
f) behandle innkomne forslag.
g) foreta følgende valg:
– styreleder
– nestleder
– øvrige styremedlemmer
– varamedlemmer til styret
– representanter med varamedlemmer til travforbundets
generalforsamling(er)
– 2 revisorer og ett varamedlem
– valgkomité på 3 medlemmer og ett varamedlem
(2) Styret i travlaget skal bestå av minimum 5 medlemmer og
2 varamedlemmer. Funksjonstiden er 2 år. Det ene året velges
2 medlemmer, det andre året velges 3 medlemmer.
Varamedlemmer velges hvert år.
Styret, inkludert varamedlemmer, skal så langt det er mulig ha et
medlem som er 26 år eller yngre, jfr. § 2.5.

§ 6.8 Ekstraordinær generalforsamling
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(1) Ekstraordinær generalforsamling innkalles av styret i travlaget med
minst 14 dagers varsel etter:
a) vedtak på generalforsamlingen.

b) vedtak i styret i travlaget.
c) når minst 1/3 av de stemmeberettigede medlemmene krever det.
d) vedtak i overordnet organisasjonsledd.

§ 6.9 Styrets oppgaver
(1) Styret er travlagets høyeste myndighet mellom generalforsamlingene.
Styret behandler og avgjør alle saker som ikke er tillagt generalforsamlingen, domsorganer eller overordnede organisasjonsledd.
(2) Styret skal utføre sine oppgaver etter loven, reglementet og
særskilte bestemmelser som fastsettes av DNT og iverksette
generalforsamlingens og overordnede travmyndigheters vedtak.
(3) Styret innkalles av styrets leder når denne finner det nødvendig
eller når minst 3 styremedlemmer forlanger det.
(4) Styret er beslutningsdyktig når minst 3 styremedlemmer/
varamedlemmer er til stede.
(5) Alle avgjørelser i styret treffes med alminnelig flertall.
Ved stemmelikhet treffer lederen avgjørelsen.
(6) Styret skal oppnevne utvalg etter behov og utarbeide instruks
for disse.
(7) Travlagets signatur innehas av styrets leder sammen med 2 øvrige
styremedlemmer.
(8) Et fulltallig styre kan tildele æresmedlemskap og hederstegn i
travlaget.

§ 6.10 Representasjonsrett
Travlag får representasjonsrett når det har vært medlem i DNT siste
3 måneder og pålagte forpliktelser er oppfylt.
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§ 6.11 Sammenslåing av travlag
(1) To eller flere travlag kan slå seg sammen når:
a) de involverte travlag vedtar sammenslåing på ordinær
generalforsamling med 2/3 flertall av de avgitte stemmer, og
b) de involverte travlagene gjentar vedtaket med 2/3 flertall
av de avgitte stemmer på en ekstraordinær generalforsamling
senest 6 måneder etter vedtak på ordinær generalforsamling.
(2) Etter at kvalifisert vedtak er fattet på en ordinær og ekstraordinær
generalforsamling innkalles det til konstituerende møte i det
nye travlaget hvor navn og lover vedtas og de valg som er nevnt
i § 6.7 g).
(3) Vedtaket om sammenslåing trer ikke i kraft før DNT har godkjent
det sammenslåtte travlagets navn og lover.
(4) Alle eiendeler, midler, anlegg, utstyr, rettigheter, forpliktelser
og medlemmer tilhørende lagene overføres til det nye laget.

26

KAPITTEL 7:
KOMITEER OG LANDSRÅD
§ 7.1 Kontrollkomiteen og revisjon
(1) Kontrollkomiteen skal føre tilsyn med at DNT ledes etter selskapets
lover og generalforsamlingens vedtak. Den skal videre påse at
driften av selskapet og dets datterselskapers virksomheter som
påvirker økonomien i DNT foregår etter gjeldende reglementer,
i samsvar med norsk lov og bestemmelser fra offentlig myndighet.
Kontrollkomiteen skal føre tilsyn med at den økonomiske
virksomheten i DNT og i de selskap som inngår i DNT som
konsern, drives etter sunne og betryggende prinsipper i henhold
til lover, reglementer, vedtak og fullmakter.
Den skal føre tilsyn med at revisjonsarbeidet er ájour og ellers
utføres på en tilfredsstillende måte.
Kontrollkomiteen avgir beretning til generalforsamlingen.
(2) Kontrollkomiteen består av 3 medlemmer og ett varamedlem som
velges på generalforsamlingen for to år av gangen.
Ett av medlemmene skal være regnskapskyndig.
Komitéen velger selv sin leder.
(3) Funksjonstiden til komiteens medlemmer er 2 år, med mulighet for
gjenvalg. Det ene året velges 2 medlemmer, det andre året velges
1 medlem. Varamedlem velges hvert år.
(4) Generalforsamlingen vedtar instruks for kontrollkomiteen.
(5) DNTs regnskaps- og revisjonsbestemmelser gjelder tilsvarende for
revisjon og kontrollkomité.
(6) Kontrollkomiteen skal påse at foretatte disposisjoner i driftsåret er
i samsvar med organisasjonens lov og beslutninger og skal
sammen med den tilsatte revisor gjennomgå organisasjonenes
regnskaper etter at disse er revidert av revisor.
Kontrollkomiteen møtes så ofte som det er påkreves for å sikre
et tilstrekkelig tilsyn.
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§ 7.2 Avlskomiteen
(1) Avlskomiteen består av 6 medlemmer som velges på generalforsamlingen.
Komiteen velges med 3 medlemmer og 2 varamedlemmer for
hver rase. Komiteen velger selv sin leder.
(2) Funksjonstiden til komiteens medlemmer er 2 år, med mulighet for
gjenvalg. Det ene året velges 2 medlemmer, det andre året velges
1 medlem, for hver av de respektive rasene.
Varamedlemmer velges hvert år.
(3) Generalforsamlingen i DNT vedtar instruks for avlskomiteen.

§ 7.3 Påtalekomiteen
(1) Påtalekomiteen velges på DNTs generalforsamling og består av
leder, 2 medlemmer og 2 varamedlemmer.
Komiteen velger selv sin leder. Leder skal være jurist.
(2) Funksjonstiden til påtalekomiteens medlemmer er 2 år, med
mulighet for gjenvalg. Det ene året velges 2 medlemmer,
det andre året velges 1 medlem. Varamedlemmer velges hvert år.
(3) Påtalekomiteen avgjør hvilke saker som skal anmeldes DNTs
domskomité for brudd på Straffebestemmelsene i kapittel 11.
Så vel enkeltpersoner som organisasjonsledd kan innrapportere
brudd på straffebestemmelsene, men bare påtalekomiteen kan
anmelde saker til DNTs domskomité med krav om at sak blir reist.
(4) Påtalekomiteen avgir innstilling til straff.
(5) Påtalekomiteens avgjørelser fattes av en samlet påtalekomité.
(6) Påtalekomiteen kan ikke instrueres av organisasjonsleddene.

§ 7.4 Domskomiteen
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(1) Domskomiteen behandler alle saker som starter med anmeldelse
for brudd på DNTs straffe- og dopingbestemmelser.

(2) Domskomiteen består av 3 medlemmer, hvorav minst en skal være
jurist, og 3 varamedlemmer, som alle velges på generalforsamlingen.
Komiteen velger selv sin leder.
(3) Funksjonstiden til komiteens medlemmer er 2 år, med mulighet for
gjenvalg. Det ene året velges 2 medlemmer, det andre året velges
1 medlem. Varamedlemmer velges hvert år.
(4) Domskomiteen velger selv sin leder.
(5) Domskomiteen settes med 3 medlemmer.
(6) Domskomiteen er ikke underlagt styrende organers instruksjons
myndighet.
(7) Hvis domskomiteen ser det nødvendig/formålstjenlig, kan domskomiteen på selvstendig grunnlag leie inn juridisk kompetanse.

§ 7.5 Appellkomiteen
(1) Appellkomiteen behandler og avgjør med endelig virkning alle
avgjørelser truffet av banedommernemden og domskomiteen.
(2) Appellkomiteen består av 3 medlemmer, hvorav minst en skal
være jurist, og 3 varamedlemmer, som alle velges på
generalforsamlingen. Komiteen velger selv sin leder.
(3) Funksjonstiden til komiteens medlemmer er 2 år, med mulighet for
gjenvalg. Det ene året velges 2 medlemmer, det andre året velges
1 medlem. Varamedlemmer velges hvert år.
(4) Appellkomiteen velger selv sin leder.
(5) Appellkomiteen settes med 3 medlemmer.
(6) Appellkomiteen er ikke underlagt styrende organers instruksjons
myndighet.
(7) Hvis Appellkomiteen ser det nødvendig/formålstjenlig, kan Appellkomiteen på selvstendig grunnlag leie inn juridisk kompetanse.
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§ 7.6 Lovkomiteen
(1) Lovkomiteen består av 3 medlemmer, hvorav minst en skal være
jurist, og 2 varamedlemmer, som alle velges på generalforsamlingen.
Komiteen velger selv sin leder.
(2) Lovkomiteen skal avgi uttalelser om innkomne lovforslag og om
fortolkningsspørsmål som styret forelegger. Lovkomiteen kan også
selv fremme lovendringsforslag til styret. Ved lovendringsforslag
skal lovkomiteens innstilling forelegges generalforsamlingen.
(3) Klage på saksbehandlingsfeil (herunder inhabilitet) i DNTs
organisasjonsledd behandles og avgjøres av lovkomiteen.
Unntatt er saksbehandling knyttet til DNTs påtale- og straffebestemmelser - herunder saker under doping- og løpsreglementene.
Dersom lovkomiteen finner at det er begått saksbehandlingsfeil
kan komiteen oppheve vedtaket, bortsett fra når det er grunn til
å regne med at feilen ikke kan ha virket bestemmende på
vedtakets innhold.
(4) Lovkomiteens avgjørelser i saksbehandlingsspørsmål kan bringes
inn for voldgift etter kapittel 15.
(5) Funksjonstiden til komiteens medlemmer er 2 år, med mulighet
for gjenvalg. Det ene året velges 2 medlemmer, det andre året
velges 1 medlem. Varamedlemmer velges hvert år.
(6) Lovkomiteen settes med 3 medlemmer.
(7) Lovkomiteen er ikke underlagt styrende organers instruksjonsmyndighet.

§ 7.7 Valgkomiteen
(1) Valgkomiteen består av 5 medlemmer og 3 varamedlemmer valgt
på generalforsamlingen. Komiteen bør ha distriktsmessig fordeling,
og kontinuitet i komiteen skal også vektlegges.
Komiteen velger selv sin leder.
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Valgkomiteen skal på generalforsamlingen fremme følgende forslag:
a) valg av leder og nestleder.
b) valg av medlemmer og varamedlemmer til styret.
c) valg av medlemmer og varamedlemmer til kontrollkomité.
d) valg av medlemmer og varamedlemmer til avlskomité.
e) valg av medlemmer og varamedlemmer til påtalekomité.
f) valg av medlemmer og varamedlemmer til domskomité.
g) valg av medlemmer og varamedlemmer til appellkomité.
h) valg av medlemmer og varamedlemmer til lovkomité.
i) godtgjørelse til medlemmer av styret, komiteer og andre
tillitsverv.
(2) Funksjonstiden til komiteens medlemmer er 2 år, med mulighet for
gjenvalg. Det ene året velges 3 medlemmer, det andre året velges
2 medlemmer. Varamedlemmer velges hvert år.
(3) Instruks for valgkomiteen fastsettes av generalforsamlingen.
Komiteen velger selv sin leder.
(4) Medlem av valgkomiteen som selv blir kandidat til verv, plikter
umiddelbart å tre ut av valgkomiteen.

§ 7.8 Landsrådet
(1) Landsrådet skal være et strategiforum og rådgivende organ for styret i DNT. Styret skal foreslå medlemmer og varamedlemmer til
valgkomité til DNTs generalforsamling i samråd med Landsrådet,
jfr. DNTs lov § 4.3 l).
(2) Landsrådet består av styrelederne i travforbundene tilknyttet DNT,
med respektive nestleder som varamedlem. Styret i DNT, inkludert
varamedlemmene, samt generalsekretær har møte- og talerett.
(3) Landsrådsmøtene ledes av rådets ordfører. Ordfører og varaordfører velges blant og av rådets medlemmer for ett (1) år med mulighet for gjenvalg. Valget foretas senest på første landsrådsmøte
etter DNTs generalforsamling. Landsrådets ordfører har møte- og
talerett, men uten stemmerett ved styrebehandling av saker som
styret i DNT har bedt om råd fra Landsrådet.
(4) Landsrådet holder møte minimum tre ganger i året og ellers når
det blir forlangt av ordfører eller styret.
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KAPITTEL 8:
FOND
§ 8.1 Fond i DNT
DNT forvalter følgende fond:
DNTs understøttelsesfond («mulktefondet»)
Axel Jensens Fond
Lars Laumbs Fond
Jacob Meyers Fond
Karsten Buers Fond
Johs Thues Fond
DNTs støttefond for travtrenere
Garantiinnskudd trenere

§ 8.2 Forvaltning av fondene
(1) Fondene nevnt i § 8.1 skal forvaltes av DNTs styre
overensstemmende med fondenes vedtekter.
(2) Styret i DNT fastsetter hvilke beløp som skal tilføres de ulike fond,
eventuelt i samarbeid med andre foreninger og/eller selskaper
samt på hvilken måte dette skal skje.

§ 8.3 Kontroll med forvaltningen av fondene
(1) Styret i DNT er ansvarlig for at fondene får en forsvarlig regnskaps
førsel og skal påse at revisjon av fondene blir foretatt.
(2) Regnskapet for fondene skal føres som et avdelingsregnskap i
regnskapet til DNT og fremlegges på hver generalforsamling i DNT.
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KAPITTEL 9:
AVTALER MELLOM TRAVSPORTEN
OG NÆRINGSLIVET
§ 9.1 Formål
(1) Som avtalepart skal organisasjonsledd ta vare på travsportens
frie stilling. Organisasjonsleddene må sikre at de beholder
bestemmende myndighet over alle forhold knyttet til medlemskapet
i DNT og den sportslige aktiviteten.
(2) Organisasjonsleddene må selv undertegne avtaler som pålegger
organisasjonsleddet eller dets medlemmer forpliktelser.
(3) Organisasjonsledd kan ikke delegere myndighet til å undertegne
avtaler som vedrører disse forhold.
(4) Ingen avtale kan inneholde bestemmelser som bryter med DNTs
lov, reglement, andre bestemmelser eller travsportens grunnverdier,
eller som er egnet til å skade travsportens anseelse.
En henvisning til DNTs lov og regelverk skal inntas i alle avtaler
og det skal fremkomme av avtalene at de i tilfelle motstrid skal
fortolkes i samsvar med travsportens lover og regelverk.
Organisasjonsleddene plikter å gjøre avtalemotparten
oppmerksom på travsportens lov og regelverk.

§ 9.2 Hvem som kan inngå avtaler
(1) Avtaler med næringslivet vedrørende kommersiell utnyttelse av
rettigheter kan bare inngås av organisasjonsledd, hesteeiere eller
kusker innen de rammer som retningslinjer fastsatt etter Kapittel 9
gir anvisning på. Avtalene skal være skriftlige.
(2) Styret i DNT utarbeider retningslinjer for deltakelse i travarrangementer inneholdende omfang og kvalitet av rettigheter
for organisasjonsledd, hesteeiere eller kuskers utnyttelse.
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§ 9.3 Forbud mot avtaler som begunstiger andre
Det er ikke adgang til å inngå avtaler med næringslivet hvis det
økonomiske utbyttet i hovedsak skal tilfalle andre.

§ 9.4 Hesteeieres og kuskers plikter
knyttet til avtaler med næringslivet
(1) Organisasjonsledd kan i rimelig utstrekning kreve at hesteeiere,
hester og kusker medvirker i gjennomføring av avtaler mellom
organisasjonsledd og næringslivet.
(2) Ved vurderingen av hva som er rimelig i henhold til foregående
ledd skal blant annet legges vekt på:
– Medvirkningens omfang.
– Den godtgjørelse eller andre fordeler deltaker har fått gjennom
tilknytning til organisasjonsleddet.
– Organisasjonsleddets anvendelse av inntektene fra
vedkommende samarbeidsavtale.

§ 9.5 Travsportens forpliktelser overfor næringslivet
(1) Organisasjonsleddet som inngår avtale med næringslivet står
ansvarlig for alle forpliktelser, inklusive økonomiske.
I avtaler som forutsetter at enkeltmedlemmer skal medvirke, må
det gjøres oppmerksom på vedkommendes rett til å ta forbehold.
(2) Alle avtaler skal inneholde en bestemmelse om at sponsorstøtten
til et medlem som omfattes av avtalen bortfaller dersom medlemmet
eller noen han er ansvarlig for blir dømt for bruk av doping.

§ 9.6 Medlemmenes forbeholdsrett
Et medlem kan ta forbehold om ikke å bli benyttet i reklame eller annen
markedsføringsmessig sammenheng dersom medvirkningen vil stride
mot dennes etiske eller moralske overbevisning, eller gjelder reklame
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for konkurrenter til egen eller arbeidsgivers virksomhet.
Dersom det oppstår tvil om utøvers overbevisning oppfyller kravene i
første punktum, avgjøres dette av styret i DNT.

§ 9.7 Reklamens utforming
Det må vises varsomhet med reklamens omfang, slik at den ikke virker
forstyrrende eller skjemmende.
Styret i DNT kan utarbeide bestemmelser om reklamens utforming.
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KAPITTEL 10:
RETTIGHETSBESTEMMELSER
§ 10.1 Rettigheter til travarrangementer
(1) DNT og det organisasjonsledd som arrangerer travarrangementer,
har eiendomsretten til travarrangementet med tilhørende aktiviteter.
(2) Retten til å arrangere travarrangementer innebærer rett til å stille
betingelser for deltakelse, rett til å kreve vederlag fra publikum og
retten til å utnytte de økonomiske muligheter som arrangementet
gir grunnlag for, herunder retten til å stille vilkår for medias
dekning av arrangementet.
(3) DNT forvalter retten til å arrangere travarrangementer.
Organisasjonsledd har ikke rett til å inngå avtaler om
travarrangementer eller retten til å arrangere travløp med
totalisatorspill uten etter skriftlig forutgående samtykke fra DNT.
(4) Styret i DNT utarbeider retningslinjer med kravspesifikasjoner
for travarrangement, herunder om rettigheter og godtgjørelse
til medvirkende organisasjonsledd.

§ 10.2 Mediarettigheter
(1) DNT forvalter alle mediarettigheter knyttet til alle travarrangementer i Norge. Med mediarettigheter forstås rett til; opptak,
overføre eller videreformidle lyd, bilde, tekst og liknende fra
travarrangementer via tv, radio, internett eller på annen måte.
(2) Retten til å inngå avtale om mediarettighetene tilligger DNT.
(3) Styret i DNT utarbeider retningslinjer for innholdet i avtaler om
mediarettigheter.
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§ 10.3 Retten til startlister, resultatlister
og programunderlag
(1) DNT og det organisasjonsledd som arrangerer travarrangementer,
har eiendomsretten til dette med tilhørende aktiviteter, så langt
det ikke er i strid med DNTs eller overordnet ledds rettigheter.
(2) Retten til startlister og resultatlister innebærer rett til å sette
opp og katalogisere deltakere, herunder hest, kusk og eiers navn,
i travarrangementer og sette opp resultatlister samt utnytte tidligere
resultater, herunder retten til å utnytte de økonomiske muligheter
som startlister og resultater gir grunnlag for. DNT forvalter retten
til å utnytte startlister og resultater fra travarrangementer.
(3) Styret i DNT kan utarbeide retningslinjer for utnyttelse av startlister
og resultatlister for travarrangement, herunder om rettigheter og
godtgjørelse til medvirkende organisasjonsledd.
(4) Styret i DNT utarbeider retningslinjer for programunderlag og den
aktuelle ekvipasje (hest + kusk).

§ 10.4 Bestemmelser om konkurranseforbud
Styret i DNT kan nekte organisasjonsledd og medlem av organisasjonsledd tilsluttet DNT rett til å utøve eller til å medvirke i konkurrerende
virksomhet gjennom deltakelse, medlemskap eller samarbeid med
andre organisasjoner eller selskap. Nektelse krever saklig grunn.
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KAPITTEL 11:
STRAFFEBESTEMMELSER
§ 11.1 Virkeområde. Forholdet til løpsreglementet
(1) Straffebestemmelsene i dette kapitlet gjelder for alle medlemmer
og organisasjonsledd tilsluttet DNT.
Straffebestemmelsene regulerer alle saker om straff innen DNT.
(2) Organisasjonsledd kan ikke ha egne straffebestemmelser.
(3) For alle travløp organisert under DNT gjelder i tillegg løpsreglementet med egne saksbehandlingsregler. Med travløp
menes travløp med og uten totalisatorspill, prøveløp, premieløp,
mønstringsløp og ponniløp som arrangeres og gjennomføres
i samsvar med løpsreglementet og særlige bestemmelser.

§ 11.2 Straffebelagte handlinger/unnlatelser

38

(1) Straff etter disse bestemmelsene kan ilegges dersom person
eller organisasjonsledd:
a) bryter DNTs lov, reglement, bestemmelser, dommer, vedtak
eller sikkerhetsforskrifter eller unnlater å etterkomme pålegg
fra overordnet ledd.
b) på utilbørlig måte deltar i pengespill innen travsporten, dersom
vedkommende har tilknytning til konkurransen som kusk, rytter,
trener, funksjonær, støttepersonell eller på annen måte.
c) begår økonomiske misligheter, utøver rettsstridig vold, begår
seksuelle overgrep og/eller trakassering eller på annen måte
skader travsportens anseelse ved uredelig eller uhøvisk opptreden.
d) betaler, lar betale, tar imot godtgjørelse eller inngår avtale om å
ta imot godtgjørelse som er i strid med gjeldende bestemmelser.
e) gir usanne eller villedende opplysninger eller forklaringer.
f) arrangerer eller deltar i travløp, oppvisning eller organisert trening
i strid med bestemmelsene i DNTs lov og/eller reglement.
g) nyter alkohol eller annet berusende eller bedøvende middel
på bane eller anlegg, i garderober, stall eller dyrehospital, eller
serverer alkohol uten offentlig bevilling.

(2) Ved tribunevold og andre alvorlige tilfelle av bråk og uorden i
tilknytning til et travarrangement, kan medlemmer og organisasjonsledd som har ansvar for eller deltar i arrangementet, ilegges straff
uavhengig av om forholdet rammes av reglene foran og uten at
det kan påvises skyld.
(3) Brudd på dopingbestemmelsene henvises til DNTs dopingreglement.

§ 11.3 Skyld og villfarelse
(1) For å kunne straffedømmes må det foreligge forsett eller uaktsomhet
med unntak av de tilfeller noe annet er bestemt i den enkelte
lovbestemmelse eller reglement.
(2) For at et organisasjonsledd skal kunne straffes må noen som har
handlet for organisasjonsleddet ha utvist forsett eller uaktsomhet.
(3) Manglende kjennskap til DNTs lov og straffebestemmelser,
reglement eller bestemmelser er ikke straffebefriende eller
straffenedsettende.

§ 11.4 Forsøk og medvirkning
(1) Forsøk likestilles med fullbyrdet forgåelse, men slik at forsøk kan
straffes mildere.
(2) Medvirkning rammes med mindre det motsatte er bestemt i den
enkelte lovbestemmelse.

§ 11.5 Straffer
(1) De straffer som kan idømmes er:
a) irettesettelse.
b) bot.
c) tap av rett til å ha valgte eller oppnevnte verv.
d) tap av rett til å delta i travløp og trening på anlegg eid eller
finansiert av DNT (utelukkelse.)
e) tap av rett til å oppholde seg på eller benytte anlegg eid eller
finansiert av DNTs organisasjonsledd og dets selskaper.
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f) tap av rett til medlemskap og derav følgende rettigheter
(eksklusjon)
g) tap av premier og/eller rekorder når den straffbare handlingen
kan ha hatt innflytelse på det oppnådde resultatet.
h) tap av rett til å arrangere travløp, eller andre reaksjoner i
forbindelse med arrangement.
i) tap av hedersbevisning.
(2) Straff etter bokstavene c) d) og g) kan idømmes for en begrenset
tid eller for alltid.
(3) Det kan gis betinget dom med angivelse av prøvetid.

§ 11.6 Påtaleunnlatelse
(1) Selv om overtredelse av straffebestemmelsene anses bevist kan
påtalekomiteen unnlate påtale såfremt slike særlige forhold er til
stede at komiteen etter en samlet vurdering finne at overveiende
grunner taler for ikke å påtale handlingen. Påtalekomiteen kan
gjøre unnlatelse av påtale betinget av slike vilkår som komiteen
finner hensiktsmessig.
(2) Dersom den som er meddelt påtaleunnlatelse mener at straffeskyld
ikke foreligger, kan vedkommende bringe saken inn for DNTs
domskomité innen en måned etter at påtaleunnlatelsen er meddelt.

§ 11.7 Foreldelse
(1) Fristen for foreldelse er 2 år. Fristen regnes fra den dag det
straffbare forholdet er opphørt.
(2) Foreldelsesfristen avbrytes når en sak anmeldes til Domskomiteen.
(3) Når offentlig straffeforfølgning er innledet regnes saken innen DNT
likevel ikke som foreldet før 2 måneder etter avgjørelsen som
avslutter den offentlige straffeforfølgningen.
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§ 11.8 Suspensjon
(1) Når det er grunn til å anta at en person vil bli dømt til straff etter
§ 11.5 (1) bokstav c), d) eller e) og særlige grunner taler for det,
kan den domsmyndighet som behandler saken beslutte at den det
gjelder suspenderes. Suspensjonen kan besluttes for inntil 2 måneder
av gangen. Den samlede suspensjonstiden må ikke overstige den
tid vedkommende antas å ville miste sine rettigheter ved dom.
(2) I suspensjonstiden taper vedkommende de rettigheter som domsmyndigheten bestemmer, innenfor de rammer som fremgår av
§ 11.5 (1) bokstav c) d) og g). Suspensjonstiden skal komme til
fradrag i den straff som måtte bli utmålt.
(3) Den som blir suspendert skal straks underrettes om beslutningen
og at suspensjonsvedtaket kan ankes inn for høyere domsinstans.

§ 11.9 Straffens ikrafttredelse
(1) Dommen trer i kraft når saken er endelig avgjort.
(2) Eventuell suspensjon går til fradrag i straffen, jfr. § 11.8 (2).
Denne bestemmelsen gjelder også dersom en straffesak
behandles av voldgiftsretten, jfr. Kapittel 15.
(3) Soning av dom regnes kun i den tid den dømte er medlem av
DNT. Ved utmeldelse blir soning utsatt og løper videre ved en
eventuell innmeldelse.

§ 11.10 Gjenopptakelse
(1) Til fordel for den som er ilagt straff kan en sak som ellers er endelig
avgjort av DNTs dømmende instanser gjenopptas når det fremkommer opplysninger som man antar ville ha medført et annet
resultat. Til skade for den som er frifunnet kan en sak som ellers
er endelig avgjort gjenopptas når det på grunn av egen tilståelse
eller andre nye opplysninger eller bevis er overveiende sannsynlig
at vedkommende er skyldig i en straffbar handling.
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(2) Begjæringen om gjenopptakelse sendes den instans som sist har
avgjort saken. Blir begjæringen om gjenopptakelse avslått av
Domskomiteen kan avslaget overprøves av Appellkomiteen.
(3) Blir begjæringen om gjenopptakelse tatt til følge, bestemmer
gjenopptakelsesinstansen hvordan saken videre skal behandles
og kan selv avgjøre saken.
(4) Bestemmelsen i kapittel 12 [saksbehandlingsreglene for
Domskomiteen] får anvendelse så langt de passer.

§ 11.11 Benådning
DNTs styre kan etter søknad gi benådning når særlige grunner taler for
det.

§ 11.12 Offentliggjøring og taushetsplikt
(1) En straffesak er ikke offentlig før det er besluttet å anmelde saken.
Det organisasjonsledd/påtaleorgan som anmelder overtredelsen av
DNTs straffebestemmelser (eventuelt DNTs styre) kan bestemme at
beslutningen om anmeldelse skal gjøres offentlig kjent.
(2) Forhandlingene i domsinstansene er offentlige med mindre domsinstansen selv, eventuelt etter begjæring fra en av partene, finner
at forhandlingene skal gå for lukkede dører.
(3) Domsinstansens avgjørelse er i sin helhet offentlig. Domsinstansen
kan, når det foreligger spesielle grunner, bestemme at kun doms
slutningen skal gjøres offentlig kjent.
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KAPITTEL 12:
SAKSBEHANDLINGSBESTEMMELSER
§ 12.1 Hvilke saker bestemmelsene gjelder for
(1) Saksbehandlingsreglene i dette kapitlet gjelder for alle
organisasjonsledd og dømmende organer innen DNT.
(2) Saksbehandlingsreglene i §§ 12.3, 12.4 og 12.5 gjelder for saker som
starter med anmeldelse og har sitt grunnlag i kapittel 11 (straffesaker).
For saker som avgjøres med grunnlag i Løpsreglementet og
Dopingreglementet gjelder egne saksbehandlingsregler.
Saksbehandlingsreglene i §§ 12.4 (3) og 12.6 gjelder for alle andre
administrative avgjørelser.

§ 12.2 Formål
Formålet med saksbehandlingsreglene er å sikre korrekte avgjørelser.

§ 12.3 Anmeldelse
(1) Alle organisasjonsledd kan anmelde til påtalekomiteen brudd på
straffebestemmelsene i kapittel 11, samt Løpsreglementet og
Dopingreglementet.
(2) Påtalekomiteen avgjør snarest mulig om sak skal reises for
domskomiteen, og beslutning om å reise sak sendes skriftlig
til domskomiteen.
(3) Anmeldelse for brudd på DNTs reglement og/eller øvrige
bestemmelser videresendes påtalekomiteen i DNT for
godkjenning. Anmeldelsen sendes etter godkjenning av påtalekomiteen i DNT til domskomiteen. Påtalekomiteen i DNT kan
vedta at beslutning om anmeldelse i saker som angår DNTs
dopingreglement kan overdras til godkjent påtaleorgan.
Sistnevnte kan ha utenlandsk sammensetning.
43

(4) Anmeldelsen skal inngis skriftlig til påtalekomiteen (§ 7.3) så snart
som mulig.

§ 12.4 Saksbehandlingen i straffesaker
(1) Beslutningen om å reise sak skal domskomiteen sende til den
anmeldte så snart som mulig, og senest innen to uker. Anmeldte
gis en frist på minst 3 uker til å komme med sine bemerkninger.
Samtidig gjøres anmeldte oppmerksom på at saken kan bli avgjort
på grunnlag av den inngitte anmeldelsen dersom anmeldte unnlater
å fremkomme med sine bemerkninger innen den fastsatte frist.
(2) Enhver sak skal avgjøres så raskt som mulig. Domsinstansen skal
påse at saken under forberedelse ikke forsinkes ugrunnet og kan
i den forbindelse sette frister, avskjære bevis og foreta annen
forberedende saksbehandling. Enhver sak skal utredes nøye før
den blir avgjort. Partene har rett til å kreve muntlige forhandlinger
med mindre domsorganet enstemmig finner at dette ikke er nødvendig. Tas det opp muntlige forklaringer av parter eller vitner skal
partene varsles og ha rett til å være til stede, eventuelt sammen
med rådgiver. Bare de bevis som foreligger i saken og som begge
parter er gjort kjent med skal legges til grunn for avgjørelsen.
Enhver rimelig tvil skal komme anmeldte til gode.
(3

Ingen kan være med på forberedelsen eller avgjørelsen av saken
dersom vedkommende:
a) selv har interesse i saken.
b) har inngitt anmeldelse.
c) har vært med på forberedelsen eller behandlingen av saken i
lavere instans.
d) på forhånd har gitt sin oppfatning av saken til kjenne, eller
e) det foreligger andre særlige grunner som er egnet til å svekke
tilliten til dennes habilitet.

(4) Avgjørelsen skal begrunnes. Det skal redegjøres for hvilket forhold
som anses som bevist og hvilke straffebestemmelser som legges til
grunn.
(5) Avgjørelsen med begrunnelse skal sendes partene og styret i DNT
i rekommandert brev eller på annen betryggende måte. Samtidig
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skal partene gis underretning om muligheten for overprøving av
avgjørelsen, frist for overprøving og til hvem kravet om
overprøving skal rettes.

§ 12.5 Overprøving i straffesaker
(1) Begge parter i en straffesak kan anke Domskomiteen avgjørelse
til Appellkomiteen (§7.4).
(2) Anken må fremsettes skriftlig og senest innen 14 dager etter at
vedkommende er blitt kjent med avgjørelsen. Kravet fremsettes
for Domskomiteen og sendes av denne sammen med sakens
dokumenter til Appellkomiteen.
(3) En anke som er fremsatt etter at ankefristen er utløpt skal avvises
med mindre ankeinstansen finner at oversittelsen ikke bør legges
den ankende part til last eller den av særlige grunner finner det
rimelig at anken likevel blir prøvd.
(4) Anken skal behandles så snart som mulig. Bestemmelsen i § 12.4 (3)
kommer tilsvarende til anvendelse.
(5) Ankeinstansen kan:
a) avvise anken p.g.a. formelle feil.
b) oppheve underinstansens avgjørelse, sende den tilbake til ny
behandling og gi retningslinjer for den nye behandlingen.
c) stadfeste den påankede avgjørelsen.
d) avsi ny avgjørelse.

§ 12.6 Saksbehandlingsregler for administrative
avgjørelser
(1) Administrative avgjørelser er saker som er bestemmende for
enkeltmedlemmer eller organisasjonsledds rettigheter og plikter
innen DNT og som ikke er straffesaker etter kapittel 11 eller
behandles etter Løpsreglementet.
(2) Den som fatter avgjørelsen skal sørge for betryggende
saksbehandling for avgjørelsen.
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(3) Når det fattes avgjørelse som etter sin karakter kan virke inngripende og avgjørelsen retter seg mot en eller flere medlemmer
eller organisasjonsledds rettigheter og plikter, bør saksbehandlingen
ta hensyn til følgende prinsipper:
a) veiledning etter behov overfor dem eller den saken retter seg mot.
b) at avgjørelsen fattes innen rimelig tid.
c) at avgjørelsen begrunnes.
(4) Ved avgjørelse etter § 12.6 (3) skal den som fatter avgjørelsen
vurdere, på bakgrunn av sakens karakter, hvorvidt det bør gis
skriftlig begrunnelse.
(5) Klage på saksbehandlingsfeil (herunder inhabilitet) knyttet til
administrative avgjørelser behandles og avgjøres av lovkomiteen,
jfr. § 7.6 (3) og (4).
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KAPITTEL 13:
BESTEMMELSER OM DOPING
§ 13.1 Doping
Styret i DNT skal utarbeide dopingregler og retningslinjer for DNTs
antidopingarbeid for to- og firbeinte. Dopingregler og retningslinjer
for DNTs antidopingarbeid skal være overensstemmende med den til
enhver tid gjeldende forskrift om forbud mot doping av hest.
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KAPITTEL 14:
SELVDØMME I TVISTESAKER,
STRAFFESAKER OG SAKER OM
OVERTREDELSE AV LØPSREGLEMENTET
§ 14.1 Generelle bestemmelser
(1) Tvister med tilknytning til DNT og underliggende organisasjonsledd
er underlagt selvdømme og skal med endelig virkning løses innen
organisasjonens styrende og dømmende organer, med den følge
at ordinær domstolbehandling er avskåret.
(2) Overprøving av Domskomiteens og Banedommerkomiteens
avgjørelser skjer ved behandling i Appellkomiteen.
Avgjørelsen treffes med endelig virkning av Appellkomiteen.
(3) Enhver som er underlagt DNTs lov og Løpsreglement for Travsport
i Norge, er underlagt tvungen voldgiftsordning, jfr. Kap. 15.
Styret i DNT kan utferdige og innarbeide erklæringer hvor
vedkommende medlem og avtaleparter er pliktig til å akseptere
at tvist med tilknytning til DNTs lover, Løpsreglement for Travsport
i Norge samt andre bestemmelser og reglement innen DNT
avgjøres med endelig virkning innen organisasjonens styrende
og dømmende organer samt voldgift som bestemt i § 14.1 (4).
(4) I den utstrekning tvister og sanksjoner for overtredelse av regelverket
etter norsk rett kan bringes inn for domstolene, til tross for
bestemmelsene i DNTs lov og reglement, er ethvert medlem og
organisasjonsledd forpliktet til å la tvisten løses ved DNTs vold
giftsordning i stedet for vanlig domstolbehandling. Ved voldgiftsbehandlingen gjelder bestemmelsene i DNTs lov kapittel 15.
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KAPITTEL 15:
VOLDGIFT
§ 15.1 Tvungen ordning
(1) DNT voldgiftsordning skal anvendes på enhver tvist innen DNT
om gyldigheten og forståelsen av avgjørelser fattet av travlag,
travforbund og DNT og inngåtte avtaler hjemlet i DNTs regelverk.
Videre skal voldgiftsordningen, i den utstrekning det er adgang
til rettslig overprøving, anvendes på avgjørelser knyttet til DNTs
sanksjons- og protestreglement samt tvister som utspringer av
rettighetsforhold, jf. Kapittel 9 og 10, og avtaler i tilknytning til
totalisator.
(2) På de områder som er nevnt ovenfor skal DNTs voldgiftsordning
være den eneste tvisteløsningsform. Ved tvister som på grunn av
ufravikelige bestemmelser i norsk lov ikke kan behandles av voldgiftsretten uten at det avtales særskilt etter at tvisten er oppstått,
skal styret ta initiativ til at partene inngår avtale om at voldgiftsretten
behandler saken.
(3) Voldgiftsordningen kan dessuten anvendes på alle saker der
partene skriftlig har avtalt dette, forutsatt at tvisten har tilknytning
til organisert travsport.

§ 15.2 Voldgiftsdommere
(1) Voldgiftsretten skal – med mindre voldgiftsretten beslutter noe
annet bestå av tre dommere med juridisk embetseksamen, hvorav
partene velger en voldgiftsdom hver. De to valgte velger i fellesskap den tredje voldgiftsdommeren som skal være voldgiftsrettens
formann. Oppnås ikke enighet om voldgiftsrettens formann,
oppnevnes denne av Oslo tingrett.
(2) Dersom sakens omfang eller andre særlige forhold tilsier det, kan
voldgiftsretten, etter å ha gitt partene en kort frist for uttalelse,
beslutte at saken skal avgjøres av en voldgiftsdommer alene.
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§ 15.3 Voldgiftssekretariatet
(1) DNTs administrasjon skal være sekretariat for voldgiftsordningen
og skal herunder:
a) motta begjæringen om voldgift i den enkelte voldgiftssak og
behandle disse i henhold til gjeldende saksbehandlingsregler.
b) innkreve behandlingsgebyr fastsatt av DNTs styre. Det aktuelle
gebyr skal betales av saksøkeren før voldgiftssekretariatet over
gir saken til voldgiftsretten.
c) bistå voldgiftsretten med sekretærarbeid etter behov.
(2) Voldgiftssekretariatet skal sørge for at alle voldgiftsdommer
gjøres offentlig tilgjengelig i en anonymisert form.

§ 15.4 Begjæring om voldgift
– behandling av begjæringen
(1) Begjæring om voldgift skal fremsettes skriftlig til voldgiftssekretariatet og skal minst inneholde:
a) partenes navn og adresse.
b) en beskrivelse av tvistens art, saksøkerens krav og grunnlaget
for det.
(2) Begjæringen om voldgift skal Voldgiftssekretariatet sende til
saksøkte med en frist på normalt 3 uker for saksøkte til å gi tilsvar.
Tilsvaret skal fremsettes skriftlig for voldgiftsretten og skal minst
inneholde:
a) navnet på den voldgiftsdommer saksøkte har oppnevnt med
mindre partene er blitt enige om voldgiftsrettens sammensetning.
b) saksøktes stillingtagen til det krav saksøkeren har fremsatt.
c) eventuelle motkrav, motregninger og deres art, grunnlag og
omfang.
d) opplysning om hvorvidt saksøkte aksepterer at tvisten faller inn
under DNTs voldgiftsordning og, i motsatt fall, begrunnelse for
hvorfor den ikke anses å gjøre det.
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§ 15.5 Saksbehandlingen for voldgiftsretten
i ordinær voldgift
(1) Voldgiftsretten fastsetter, etter å ha hørt partenes syn, hvorvidt
partene skal gis anledning til å inngi ytterligere skriftlige innlegg
og fremleggelse av bevis. Voldgiftsretten skal samtidig fastsette
fristen for inngivelsen. Alle bevis partene vil påberope seg må
fremlegges før hovedforhandlingen og innen de frister som er
fastsatt, med mindre motparten samtykker. Voldgiftsretten kan,
der særlige omstendigheter foreligger, gi tillatelse til slik
fremleggelse selv om motparten protesterer.
(2) Voldgiftsretten skal i rimelig tid fastsette tid og sted for muntlige
forhandlinger dersom ikke partene avtaler at dom skal avsies på
grunnlag av sakens dokumenter uten hovedforhandling.
Voldgiftsretten fastsetter etter samråd med partene hvorledes
hovedforhandlingen og partenes prosedyre skal gjennomføres.
Partene kan føre vitner.

§ 15.6 Voldgiftsrettens avgjørelse
(1) Ethvert spørsmål avgjøres av voldgiftsretten ved flertallsbeslutning.
(2) En part kan kreve at et enkelt tvistepunkt skilles ut til særskilt
avgjørelse. Hvis den annen part motsetter seg slik utskilling,
kan voldgiftsretten bestemme at det skal skje bare hvis særlige
grunner taler for det.
(3) Voldgiftsdommen må ikke gå ut over de krav og påstander partene
har fremsatt. Den kan være en fullbyrdelses- eller en fastsettelsesdom.
Dommen skal ha premisser og inneholde eventuelle dissenser.
Dommen skal underskrives av alle voldgiftsdommere.
(4) Voldgiftsretten skal fastlegge voldgiftsdommernes godtgjørelse
for å ha gjort tjeneste i saken og hvorledes godtgjørelsen skal
fordeles mellom sakens parter. Voldgiftsretten skal også fastsette
sin godtgjørelse og dens fordeling dersom saken forlikes før dom
er avsagt. Partene hefter i alle tilfeller solidarisk for voldgiftsdommernes godtgjørelse.
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(5) Voldgiftsretten kan etter skjønn pålegge den tapende part saksomkostninger, helt eller delvis. Saksomkostningene skal omfatte
de utgifter parten har pådradd seg, herunder advokatsalær.

§ 15.7 Virkninger av voldgiftsdommen
Voldgiftsdommen er endelig og tvangskraftig. Den skal ikke kunne
omprøves eller endres av voldgiftsretten. Uriktig behandling av tall
og skrivefeil skal rettes etter begjæring av en part innen fire uker fra
datoen for domsavsigelsen.

§ 15.8 Forenklet voldgift
(1) Begjæring om forenklet voldgift fremsettes skriftlig for
Voldgiftssekretariatet og skal inneholde:
a) partenes navn og adresse.
b) tvistens art, saksøkerens krav og grunnlaget for det.
c) dokumentasjon av avtale mellom partene om forenklet voldgift
og for at tvisten faller inn under DNTs voldgiftsordning.
d) forslag til voldgiftsdommer.
(2) Voldgiftssekretariatet skal straks sende begjæringen til den annen
part med kort frist for å inngi tilsvar. Tilsvaret skal angi om saksøkte
er enig i forenklet voldgiftsbehandling og om saksøkte er enig i at
tvisten faller inn under DNTs voldgiftsordning. Hvis saksøkte er
uenig i dette, må det gis begrunnelse for standpunktet.
(3) Hvis det er åpenbart at saken ikke faller inn under DNTs voldgiftsordning, skal Voldgiftssekretariatet avvise saken.
(4) Tvisten mellom partene i forenklet voldgift skal avgjøres av en
voldgiftsdommer, oppnevnt av Oslo tingrett. Dersom partene
anmoder om at samme person oppnevnes, skal denne som regel
oppnevnes. Ellers oppnevner Oslo tingrett voldgiftsdommer på
fritt grunnlag.
(5) Når voldgiftsdommeren er oppnevnt, skal saken umiddelbart
overføres til denne.
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(6) Alle ytterligere saksbehandlingsskritt foretas kun av voldgiftsdommeren.
a) voldgiftsdommeren har full domsmyndighet og myndighet til å
lede saken på en rettferdig og effektiv måte i overensstemmelse
med partenes ønsker, herunder
– Avgjøre voldgiftsrettens kompetanse. Avgjøre ethvert rettsspørsmål som måtte oppstå under voldgiftssaken.
– Bestemme tid og sted for voldgiftsforhandlingene dersom
partene ikke avtaler at dom skal avsies på grunnlag av sakens
dokumenter uten muntlige forhandlinger.
– Fremme voldgiftssaken på tross av en parts uteblivelse eller en
parts unnlatelse eller nektelse av å etterkomme voldgiftsdommerens pålegg etter å ha fått frist til å gjøre det.
b) voldgiftsdom skal være avsagt innen seks måneder etter voldgiftsdommerens oppnevnelse. Partene tillates ikke å inngi mer
enn ett prosesskrift hver i tillegg til henholdsvis stevning og
tilsvar. Voldgiftsdommeren kan gjøre unntak fra de to foregående
setninger i spesielle tilfeller. Prosesskriftene skal avgis innen de
frister som voldgiftsdommeren fastsetter.
c) voldgiftsdommen skal avsies senest fire uker etter voldgiftsforhandlingenes avslutning. Etter anmodning fra voldgiftsdommeren kan Voldgiftssekretariatets leder forlenge fristen i
særlige tilfeller inntil ytterligere fire uker.
(7) Voldgiftsdommen må ikke gå ut over de krav og påstander som
partene har fremsatt. Den kan være en fullbyrdelsesdom eller
fastsettelsesdom. Voldgiftsdommen skal ha premisser og være
undertegnet av voldgiftsdommeren.
(8) Voldgiftsdommeren fastsetter sin godtgjørelse for å ha gjort
tjeneste i saken og hvorledes den skal fordeles mellom partene i
saken. Voldgiftsdommeren skal også fastsette sin godtgjørelse og
dens fordeling dersom saken forlikes før dom er avsagt. Partene
hefter i alle tilfeller solidarisk for voldgiftsdommerens godtgjørelse.
(9) Voldgiftsdommeren kan etter skjønn pålegge den tapende part
saksomkostninger, helt eller delvis. Saksomkostninger skal omfatte
de utgifter parten har pådratt seg, herunder advokatsalær.
(10) Virkningen av dom avsagt etter forenklet voldgift er som bestemt
i § 15.7.
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KAPITTEL 16:
OVERGANGSBESTEMMELSER
§ 16.1 Ikrafttreden
(1) Bestemmelsene i denne lov for DNT trer i kraft 1. juli 2007 med
mindre noe annet er bestemt i dette kapittel.
Denne lov ble vedtatt 14.04.07 med følgende endringer:
Generalforsamling 18.04.09
Generalforsamling 09.04.11
Generalforsamling 28.04.12
Generalforsamling 26.04.14
Generalforsamling 23.04.16
Generalforsamling 29.04.17
Generalforsamling 21.04.18
Generalforsamling 27.04.19
Generalforsamling 29.08.20
Generalforsamling 04.09.21

54

Foto: Eirik Stenhaug

55

INSTRUKS FOR KONTROLLKOMITEEN
– vedtatt på generalforsamlingen 23.04.2016.
1.

I henhold til Det Norske Travselskaps (DNT) lover § 3.3 skal
generalforsamlingen velge en Kontrollkomité bestående av 3
medlemmer og varamedlem. Kontrollkomiteen skal føre tilsyn
med at DNT ledes etter selskapets lover og generalforsamlingens
vedtak. Den skal videre påse at driften av selskapet og dets
datterselskapers virksomheter som påvirker økonomien i DNT
foregår etter gjeldende reglementer, i samsvar med norsk lov
og bestemmelser fra offentlig myndighet.

2.

Kontrollkomiteen skal føre tilsyn med at den økonomiske
virksomheten i DNT og i de selskap som inngår i DNT som konsern,
drives etter sunne og betryggende prinsipper i henhold til lover,
reglementer, vedtak og fullmakter. Den skal føre tilsyn med at
revisjonsarbeidet er àjour og ellers utføres på en tilfredsstillende
måte.

3.

Kontrollkomiteen skal få seg forelagt samtlige protokoller,
dokumenter som er knyttet til handlinger av vesentlig betydning,
løpende regnskaper og årsoppgjørsdokumenter som benyttes
innen selskapet, inkludert de selskap som påvirker økonomien i
DNT som konsern. Den er berettiget til å få alle de opplysninger
den mener er nødvendig for å utføre sitt verv på en tilfredsstillende måte.

4.

Kontrollkomiteen skal foreta sine undersøkelser så ofte den
finner det nødvendig eller etter anmodning av styret eller revisor.
Kontrollkomiteen kan forøvrig gjøre direkte henvendelse til styret
og revisor.

5.

Kontrollkomiteen skal gjennomgå DNT-styrets og styrene i de
selskap som påvirker økonomien i DNT som konsern sine protokoller,
styrenes forslag til årsberetning og årsregnskap og avgi beretning
til generalforsamlingen.
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6.

Kontrollkomiteen skal føre protokoll over sine undersøkelser og
forhandlinger. Kontrollkomiteens protokoll skal etter godkjenning
uten opphold oversendes styrene i de virksomheter som kontrollkomiteen fører tilsyn med. Styrene skal gjøre seg kjent med
kontrollkomiteens protokollførsel.

7.

Kontrollkomiteens medlemmer har taushetsplikt, og skal undertegne
taushetsplikterklæring.

8.

DNTs bestemmelser om inhabilitet (DNTs lov § 2.8) gjelder for
medlemmer av kontrollkomiteen.

9.

Kontrollkomiteen skal lage årsplan for møtevirksomhet basert på
omfang og tema.
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INSTRUKS FOR VALGKOMITEEN
– vedtatt på generalforsamlingen 23.04.2016.
Valgkomiteens sammensetning
Valgkomiteen velges av generalforsamlingen, jfr. DNTs lov § 3.3.
Komiteen velger selv sin leder.
Alle medlemmer av valgkomiteen har én stemme hver. Varamedlemmer
har kun stemmerett ved frafall av det ordinære medlemmet.
Valgkomiteens oppgave
Valgkomiteens skal på generalforsamlingen fremme følgende forslag,
jfr. DNTs lov § 7.6 (1):
a) valg av leder og nestleder.
b) valg av medlemmer og varamedlemmer.
c) valg av medlemmer og varamedlemmer til kontrollkomité.
d) valg av medlemmer og varamedlemmer til avlskomité.
e) valg av medlemmer og varamedlemmer til påtalekomité.
f) valg av medlemmer og varamedlemmer til domskomité.
g) valg av medlemmer og varamedlemmer til appellkomité.
h) valg av medlemmer og varamedlemmer til lovkomité.
i) godtgjørelse til medlemmer av styret, komiteer og andre tillitsverv.
Forslagsrett
Travforbund og travlag har forslagsrett overfor valgkomiteen, men
komiteen kan på fritt grunnlag også foreslå andre kandidater.
Valgkomiteens arbeid
Leder innkaller til et møte for gjennomgang av valgkomiteens arbeid
og fremdrift i arbeidet.
Valgkomiteen har egen budsjettramme vedtatt av DNT-styret.
DNTs administrasjon bistår ved behov.
Valgkomiteen skal rette henvendelse til samtlige tillitsvalgte med forespørsel om de er interessert i å ta gjenvalg for samme eller annet verv
i neste generalforsamlingsperiode, med svarfrist senest 1. november
året før generalforsamlingen. Valgkomiteen skal ha samtale med alle
medlemmer av det sittende styret, samt generalsekretæren.
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Valgkomiteen skal deretter rette henvendelse til travforbund og travlag
om forslag til kandidater til de tillitsverv som skal besettes i henhold til
DNTs lov § 3.3 (1) 12.
I henvendelsen skal valgkomiteen angi hvilke tillitsvalgte som har
ønsket gjenvalg og hvilke som ønsker å tre ut av sine verv.
Forslagsfristen er senest 15. januar i generalforsamlingsåret.
Medlem av valgkomiteen som selv blir kandidat til verv, plikter
umiddelbart å tre ut av valgkomiteen.
Valgkomiteen skal gjennomgå alle innkomne forslag sammenholdt med
de tillitsvalgtes egne svar, valgkomiteens egne vurderinger og forslag.
Valgkomiteens innstilling skal redegjøre for utvelgelseskriteriene som
valgkomiteen har lagt til grunn.
Valgkomiteens innstilling skal inneholde en oversikt over innkomne
forslag med forslagsstiller, samt hvilket travlag kandidatene er medlem av.
Alle kandidater til DNT-styret (styre– og varamedlemmer), skal legge
ved CV. Det skal også stå hvilket travlag kandidaten er medlem av.
Dette skal foreligge i sakspapirene til delegatene.
Eventuell dissens om innstillingen skal fremkomme av innstillingen.
Valgkomiteens innstilling skal sendes sammen med saksliste og tingdokumenter i henhold til DNTs lov § 2.9 (3).
Valgkomiteens innstilling skal sendes generalsekretær senest 4 uker
før generalforsamlingen. DNTs bestemmelser om inhabilitet
(DNTs lov § 2.8) gjelder for medlemmer av valgkomiteen.
Skulle det frem til generalforsamlingen oppstå endringer av betydning
i grunnlaget for valgkomiteens innstilling, kan valgkomiteen vurdere
innstillingen på nytt og eventuelt fremme en revidert innstilling til
generalforsamlingen. Skulle det oppstå endringer av betydning i
grunnlaget for valgkomiteens innstilling på generalforsamlingen, kan
valgkomiteen på oppfordring fra generalforsamlingen, komme sammen
og fremme en innstilling basert på det nye grunnlaget.
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Valgbarhet og kvalifikasjon
Valgbarhetsbestemmelsen følger av DNTs lov § 2.6.
Sammensetningen av styre, komiteer og utvalg skal følge kjønnsfordelingsog ungdomsrepresentasjonsbestemmelsen i DNTs lov §§ 2.4 og 2.5.
Ved sammensetning av styret bør det, i tillegg til geografisk og aldersmessig fordeling, også tilstrebes at styret blir sammensatt med personer
som har utfyllende bakgrunn og kompetanse innen aktivitet, anlegg,
finans/økonomi, organisasjon og samfunn.
Øvrige krav til sammensetningen av styret fremgår av DNTs lov § 4.2.
Ved valg til de øvrige verv skal det tas hensyn til faglige kvalifikasjoner
for de oppgaver som skal løses.
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INSTRUKS FOR AVLSKOMITEEN
– vedtatt på generalforsamlingen 21.04.2018.
1. Avlskomiteen er opprettet i medhold av §7-2 i DNTs lover og er i
utgangspunktet en rådgivende komité for styret i DNT – i de saker
som har betydning for utviklingen av norske travhester. Dette skal
være i tilknytning til, og i samsvar med gjeldende strategidokument.
2. Avlskomiteen utarbeider forslag til de avlspolitiske målsettinger,
inklusive avlsplaner. Styret i DNT gjør de formelle vedtak om avls
målene, og fastsetter de overordnede retningslinjer for avlspolitikken.
3. På bakgrunn av vedtatte avlsmål skal avlskomiteen utarbeide
forslag til avlsplaner samt innstille på bruken av midler som DNT
bevilger / disponerer til gjennomføring / oppfølging av dette.
4. Avlskomiteen skal uttale seg om utforming og endring i avlsplanene
samt fremme forslag til nødvendig regelverk relatert til dette.
5. Avlskomiteen innstiller på dommere og medlemmer til kåringsnemnd for kaldblodshester og avlsvurderingnemnd for varmblodshester.
6. Avlskomiteen kan gjøre vedtak i alle enkeltsaker av ikke prinsipiell
karakter. Slike vedtak kan ankes til styret i DNT. Styret i DNT beslutter
og fatter vedtak i prinsippsaker og saker av økonomisk og overordnet
betydning.
7. Avlskomiteen skal selv utarbeide egne regler for hvorledes komiteen
vil behandle saker som spesifikt går på forholdet til de enkelte traverraser, samt gi fullmakt til administrasjonen til å avgjøre kurante enkeltsaker.
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NORMALLOV FOR TRAVFORBUND
***
Lov
for …………………………..... travforbund, stiftet .……...……… (dato/år)
Vedtatt den ………………............. med senere endringer på forbundets
generalforsamling senest av ……………………….....................................
Godkjent av Styret i DNT den .......……………….....................................

§ 1 Navn
…………………………............ travforbund stiftet …………….................,
er medlem av Det Norske Travselskap, Sentralforbund for travsport og
avl (senere kalt DNT) og består av lokale travlag hjemmehørende i
…………………………............................................................ fylke/fylker.

§ 2 Formål
(1) Forbundets formål er å arbeide for norsk travsport og dens interesser
innenfor rammen av DNTs lover og bestemmelser, herunder for
utbredelse og effektivisering av travsporten og hesteavl innen eget
distrikt.
(2) Travforbundet skal følge opp vedtak, pålegg og reguleringer som
er fattet av DNT.
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§ 3 Organisasjon
(1) …………………………............................... travforbund har sitt sete i
…………………………...................................................... kommune.
(2) Travforbundet er selveiende og består av lokale travlag hjemmehørende i ………………………….................................... fylke/fylker.
(3) …………………………....... travforbund er medlem av DNT og er et
fellesorgan for travlagene innen sitt geografiske område.
(4) Reglene i DNTs lov kapittel 1, 2, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15
og 16 gjelder for travforbund uavhengig av hva som måtte stå i
travforbundets egen lov.

§ 4 Arbeidsoppgaver
Travforbundet skal arbeide med:
a) samle samtlige travlag innen sitt distrikt til samarbeid og å
arbeide for opprettelse av nye travlag hvor man finner det
formålstjenlig.
b) samarbeide med sitt eget regionale driftsselskap for økt spill,
økte inntekter og utvikling av travsport i regionen.
c) samarbeide med travlagene, legge til rette for travløp samt
drive opplysningsarbeid om travsport, hesteavl, rekruttering,
spill og de interesser som står i forbindelse med dette.
d) virke som koordinator mellom travlagene og DNT gjennom
formidling av informasjon og kontroll med at lagenes virksomhet
drives i samsvar med DNTs lover, bestemmelser, strategier og
retningslinjer.
e) en gang hvert halvår innkalle representanter fra samtlige travlag
og samarbeidende organisasjoner innen forbundet til
travkonferanse/temamøte.
f) levere årsrapport innen fristen i henhold til retningslinjer vedtatt
av DNT-styret.
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§ 5 Representasjon på generalforsamling
samt valgbarhet
(1) På generalforsamlingen i travforbundet møter med stemmerett:
a) valgte representanter fra hvert av travlagene som er medlem
som er medlem av travforbundet. Hvert lag har rett til å møte
med 1 representant for de første 50 betalende medlemmene,
og ytterligere 1 representant for hvert påbegynte 50. betalende
medlem, inkludert lagets æresmedlemmer og hederstegninnehavere. Ingen lag kan møte med mer enn 5 representanter.
b) beregningen av grunnlaget for hvor mange representanter med
stemmerett hvert enkelt travlag kan møte med, foretas med
utgangspunkt i antall betalende medlemmer i travlaget
pr. 31/12 året før generalforsamlingen, inkludert lagets
æresmedlemmer og hederstegninnehavere.
c) styret i travforbundet. Styret i travforbundet har dog ikke
stemmerett i følgende saker: årsmelding, revidert regnskap,
alle valg relatert til styret selv.
(2) På generalforsamlingen møter med talerett men uten stemmerett:
a) representant fra overordnet organisasjonsledd.
b) medlemmer eller representanter for nedsatte utvalg.
c) travforbundets revisor.
d) æresmedlemmer og personer med travforbundets hederstegn.
e) forbundssekretæren.
(3) For å ha stemmerett og være valgbar må man være fylt 16 år og
ha oppfylt medlemsforpliktelsene. Stemmer kan ikke avgis med
fullmakt eller forhåndsstemmer.
(4) Travlag som har hatt færre enn 15 betalende medlemmer over 16 år
pr. 31/12 året før generalforsamlingen, inkludert lagets æresmedlemmer og hederstegninnehavere, eller ikke har levert årsrapport innen fristen, mister sin representasjonsrett, herunder taleog stemmerett til generalforsamlingen(e) i travforbundet det angjeldende året (det året rapporten skulle vært innlevert). Laget har
rett til å være til stede som observatør på generalforsamlingen(e).
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§ 6 Tillitsvalgtes godtgjørelse
Tillitsvalgte i travforbundet kan motta refusjon for nødvendige,
dokumenterte utgifter som påføres vedkommende i utførelsen av
vervet, men ikke tapt arbeidsfortjeneste.

§ 7 Inhabilitet
(1) Tillitsvalgte, oppnevnte representanter og ansatte i et organisasjonsledd er inhabil til å tilrettelegge grunnlaget for en avgjørelse eller
til å treffe avgjørelse:
a) når vedkommende selv er part i saken.
b) når vedkommende er i slekt eller svogerskap med en part i oppstigende eller nedstigende linje eller i sidelinje så nær som søsken.
c) når vedkommende er gift med, forlovet, eller samboer med en
part.
d) når vedkommende har ledende stilling eller er medlem av styret
i et organisasjonsledd som er part i saken.
e) når vedkommende er leder for eller har ledende stilling, eller er
dominerende aksjonær i et selskap som er part i saken.
(2) Likeså er tillitsvalgte, oppnevnte representanter og ansatte inhabil
når andre særegne forhold foreligger som er egnet til å svekke
tilliten til vedkommendes upartiskhet, blant annet skal det legges
vekt på om avgjørelsen i saken kan innebære særlig fordel, tap
eller ulempe for vedkommende selv, eller noen som vedkommende
har nær personlig eller forretningsmessig tilknytning til. Det skal
også legges vekt på om inhabilitetsinnsigelse er reist av noen part.
(3) Inhabilitetsspørsmålet avgjøres av det aktuelle organ. Avgjørelsen
kan påklages til Lovkomiteen, jfr. DNTs lov § 7.6 (3).
(4) Inhabilitetsreglene får ikke anvendelse dersom det er åpenbart at
den tillitsvalgte eller ansattes tilknytning til saken eller partene
ikke vil kunne påvirke vedkommendes standpunkt.
(5) Er en overordnet inhabil, kan avgjørelse i saken heller ikke treffes
av direkte underordnet i samme organisasjonsledd.
(6) Verken revisor eller medlem av kontrollkomité kan ha styreverv i
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organisasjonsledd eller være medlem av doms- eller appellkomité
i samme organisasjonsledd eller ha andre valgte tillitsverv innen
organisasjonen. Styremedlemmer i travforbund og sentralforbund
kan ikke være medlemmer av doms- eller appellkomité innen
organisasjonen.

§ 8 Straffesaker mv.
(1) For alle straffesaker gjelder DNTs lov Kap. 11.
(2) Øvrige sanksjoner kan kun skje i henhold til gjeldende reglement
og bestemmelser vedtatt av DNT.

§ 9 Generalforsamlingen
(1) Travforbundets øverste organ er generalforsamlingen som holdes
hvert år innen 15. mars.
(2) Generalforsamlingen innkalles med to måneders varsel, direkte til
medlemmene, jfr. DNTs lov § 2.9.
(3) Forslag som skal behandles på generalforsamlingen må være
travforbundets styre i hende tre uker før generalforsamlingen.
(4) Fullstendig saksliste skal sendes de representasjonsberettigede
innen 14 dager før generalforsamlingen. Sakslisten skal inneholde
årsberetning, revidert regnskap, innkomne forslag og valgkomiteens
innstilling.

§ 10 Ledelse av generalforsamlingen
Generalforsamlingen ledes av valgt(e) dirigent(er). Dirigenten(e) behøver
ikke være medlem av travforbundet, jfr. DNTs lov § 2.11.

§ 11 Generalforsamlingens oppgaver
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(1) Generalforsamlingens skal, jfr. DNTs lov § 5.5:
a) godkjenne innkalling og saksliste.

b) velge dirigent, referent og 2 personer til å undertegne protokollen.
c) behandle styrets årsberetning.
d) behandle revidert regnskap.
e) behandle aktivitetsplan.
f) fastsette medlemskontingent.
g) fastsette godtgjørelse til styrets medlemmer.
h) behandle innkomne forslag.
i) foreta følgende valg av:
– styreleder
– nestleder
– øvrige styremedlemmer
– varamedlemmer til styret
– representanter til DNTs generalforsamling med
varamedlemmer
– valgkomité
– registrert revisor eller to valgte revisorer med ett varamedlem
(2) Styret i travforbundet skal bestå av minimum 5 medlemmer og
2 varamedlemmer. Funksjonstiden er 2 år. Det ene året velges
2 medlemmer, det andre året velges 3 medlemmer.
Varamedlemmer velges hvert år.
Styret, inkludert varamedlemmer, skal så langt det er mulig ha et
medlem som er 26 år eller yngre, jfr. DNTs lov § 2.5.
(3) Antall representanter som skal velges til DNTs generalforsamling
tilsvarer summen av antall betalende medlemmer i travlagene
pr. 31/12 året før generalforsamlingen, inkludert lagenes
æresmedlemmer og hederstegninnehavere, som tilhører
travforbundet delt på 125 og avrundet nedover.
Antall vararepresentanter som velges bør tilsvare minst halvparten
av antall representanter. Vararepresentantene gis en rangert
rekkefølge.
(4) Valgkomiteen består av 3 medlemmer og velges for 3 år av gangen,
men dog slik at ett av komiteens medlemmer er på valg hvert år.
Det velges også ett varamedlem som er på valg hvert år. Komiteen
velger selv sin leder.
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§ 12 Stemmegivningen
(1) Med mindre annet er bestemt i denne lov, skal et vedtak, for å
være gyldig, være truffet med alminnelig flertall (mer enn halvparten) av de avgitte stemmer. Ingen representant har mer enn
en stemme. Blanke stemmer skal anses som ikke avgitt.
(2) Valg foregår skriftlig dersom det fremmes krav om det. Hvis det
skal være skriftlige valg, kan bare foreslåtte kandidater føres opp
på stemmeseddelen. Stemmesedler som er blanke, eller som inneholder ikke foreslåtte kandidater, eller ikke inneholder det antall det
skal stemmes over, teller ikke, og stemmene anses som ikke avgitt.
(3) Når et valg foregår enkeltvis eller det skal velges flere ved en
avstemning, må alle for å kunne anses som valgt, ha mer enn
halvparten av stemmene. Dette gjelder ikke ved valg av varamedlemmer. Hvis ikke tilstrekkelig mange kandidater oppnår
minst 50 % i første runde, anses de valgt som har fått mer enn
halvparten av stemmene. Det foretas så omvalg mellom de øvrige
kandidatene og de som har fått flest stemmer anses som valgt.
(4) Når det ved valg skal velges flere ved en avstemning anses de
valgt som har fått flest stemmer.

§ 13 Ekstraordinær generalforsamling i travforbundet
(1) Ekstraordinær generalforsamling i travforbundet innkalles av styret i
travforbundet med minst 14 dagers varsel:
a) etter vedtak på travforbundets generalforsamling.
b) etter vedtak i overordnet organisasjonsledd,
jfr. DNTs lov § 2.13 (1).
c) etter vedtak i styret i travforbundet.
d) når minst 1/3 av travlagene forlanger det.
(2) Saksliste og andre nødvendige saksdokumenter skal følge vedlagt
innkallingen.
(3) På ekstraordinær generalforsamling behandles kun de saker som er
nevnt i innkallingen.
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§ 14 Travforbundets styre
(1) Styret er travforbundets høyeste myndighet mellom generalforsamlingene.
(2) Styremøtene ledes av styrets leder. I styreleders fravær ledes
styremøtene av nestleder. Er både leder og nestleder fraværende
velges møteleder blant de møtende styremedlemmene.
(3) Styret skal:
a) utføre sine oppgaver etter loven, reglementer, og særskilte
bestemmelser som fastsettes av DNT og iverksette generalforsamlingens og overordnede travmyndighets vedtak.
b) behandle og avgjøre alle saker som ikke er tillagt DNT,
generalforsamlingen eller domsorganer.
c) forestå travforbundets administrasjon og føre nødvendig kontroll
med travforbundets totale økonomi i henhold til gjeldene lover,
instrukser, reglement og bestemmelser.
d) representere travforbundet utad.
e) skal oppnevne utvalg som skal arbeide med rekrutterings- og
ungdomstrav. Andre utvalg oppnevnes etter behov.
f) utarbeide forslag til aktivitetsplan med budsjett.
g) utarbeide terminliste for lokale travløp og regionale premieløp.
h) innstille på opptak av nye travlag.
4)

Styret innkalles av styrets leder når denne finner det nødvendig
eller når minst 3 styremedlemmer forlanger det.

5)

Styret er beslutningsdyktig når minst 3 styremedlemmer/
varamedlemmer er til stede.

(6) Alle avgjørelser i styret treffes med alminnelig flertall.
Ved stemmelikhet er møteleders stemme avgjørende.
(7) Føre protokoll over styrets møter. Styrets vedtak føres inn i
protokollen. Dissenser skal protokollføres. Protokollen underskrives
i påfølgende styremøte eller så raskt det er praktisk mulig.
8)

Travforbundets signatur innehas av styrets leder sammen med
2 øvrige styremedlemmer.

9)

Et fulltallig styre kan tildele æresmedlemskap og hederstegn i
travforbundet.
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§ 15 Komiteer og utvalg
(1) Travforbundet skal ha valgkomité som velges på fritt grunnlag på
generalforsamlingen i travforbundet etter innstilling fra valgkomiteen
og har som oppgave å legge frem innstilling på kandidater til alle
øvrige tillitsverv som skal velges på generalforsamlingen.
(2) Styret skal oppnevne utvalg som skal arbeide med rekrutteringsog ungdomstrav. Andre utvalg oppnevnes etter behov.

§ 16 Sekretærfunksjon
(1) Travforbundets sekretærfunksjon ivaretas av ansatt person med
arbeidsavtale i DNT, alternativt av en ansatt i driftsselskapet
tilknyttet travbanen.
(2) Sekretæren er underlagt instruks fra DNT.
(3) Sekretæren skal ivareta travforbundets daglige interesser og utføre
de oppgaver som pålegges av forbundsstyret og DNT.
(4) Sekretæren kan ikke inneha valgte tillitsverv innen travsporten.

§ 17 Sammenslåing av travforbund
(1) To eller flere travforbund kan slå seg sammen når:
a) de involverte travforbund vedtar sammenslåing på ordinær
generalforsamling med 2/3 flertall av de avgitte stemmer, og
b) de involverte travforbundene gjentar vedtaket med 2/3 flertall
av de avgitte stemmer på en ekstraordinær generalforsamling
senest seks måneder etter vedtak på ordinær generalforsamling.
(2) Etter at kvalifisert vedtak er fattet på ordinær og ekstraordinær
generalforsamling innkalles det til konstituerende møte i det nye
travforbundet hvor navn og lover vedtas og de valg som er nevnt
i DNTs lov § 5.5 (1) i).
(3)
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Vedtaket om sammenslåing trer ikke i kraft før DNT har godkjent
det sammenslåtte travforbundets navn og lover.

(4) Alle eiendeler, midler, anlegg, utstyr, rettigheter, forpliktelser og
medlemmer tilhørende forbundene overføres til det nye forbundet.

§ 18 Lovendring
(1) Endringer i travforbundets lov kan bare foretas på ordinær eller
ekstraordinær generalforsamling etter å ha vært oppført på sakslisten og krever 2/3 flertall av de avgitte stemmer.
Lovendringer må sendes DNT til godkjennelse.
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NORMALLOV FOR TRAVLAG
***
Lov
for …………………………................. travlag, stiftet …………… (dato/år)
Vedtatt den ……………........................ med senere endringer på lagets
generalforsamling senest av………………………......................................
Godkjent av Styret i DNT den………………..............................................

§ 1 Navn
…………………………........... travlag stiftet ……………, som er tilsluttet
………………………….............. travforbund og Det Norske Travselskap,

§ 2 Formål
(1) Lagets formål er å arbeide for norsk travsport og dens interesser
innenfor rammen av DNTs lov. Travlaget skal være medlemmenes
organisasjonsledd og skal ivareta og løse de oppgaver som
medlemmene til enhver tid ønsker/fremmer. Travlaget skal følge
opp vedtak, pålegg og reguleringer som er fattet av overordnede
organisasjonsledd.
(2) Formålet søkes nådd ved:
a) samle flest mulige travsportsinteresserte som medlemmer.
b) bygge ut og drive treningsbane og/eller treningsanlegg etter
godkjente planer og normer.
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c) avholde travløp etter gjeldende bestemmelser.
d) drive opplysningsarbeid om norsk travsport og hesteavl.
e) drive rekrutteringsarbeid gjennom aktiviteter for barn og ungdom.
f) fremme saker til beste for travsporten.
g) levere årsrapport innen fristen i henhold til retningslinjer vedtatt
av DNT-styret.

§ 3 Organisasjon
(1) ……………………….............… travlag er medlem av DNT gjennom
………………………….................................................... travforbund
(2) …………………………...................................... travlag har sitt sete i
.……………………............................................................ kommune.
(3) Travlaget er selveiende og frittstående med utelukkende personlige
medlemmer.
(4) Reglene i DNTs lov kapittel 1, 2, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15
og 16 gjelder for travlag uavhengig av hva som måtte stå i travlagets egen lov.

§ 4 Medlemskap i travlaget
(1) Travlaget består av personlige medlemmer. Man kan kun være
medlem av ett travlag.
(2) Alle som aksepterer å overholde travlagets og overordnede
travmyndigheters lover, bestemmelser og reglement, kan bli
tatt opp som medlem. Finner styret i travlaget at disse kriterier
ikke oppfylles, kan travlagets styre nekte medlemskap.
Medlemskapet er først gyldig og regnes fra den dag kontingenten
er betalt og innmeldingen er godkjent i sentralt medlemsregister.
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§ 5 Tap og gjenopptakelse av medlemskap i travlaget
(1) Medlemskap i travlag kan opphøre ved utmelding, strykning eller
eksklusjon.
(2) Utmelding skal skje skriftlig og får virkning når den er mottatt av
travlaget. Utmelding medfører ikke at medlemmets opparbeidede
forpliktelser overfor travlaget bortfaller.
(3) Strykning av et medlemskap kan finne sted når et medlem skylder
kontingent for mer enn ett år. Medlem som strykes kan ikke tas
opp igjen før skyldig kontingent er betalt. Hvis medlemmet skylder
kontingent etter forfalt to års kontingent, skal medlemskapet
bringes til opphør ved strykning.
(4) Suspensjon og eksklusjon skjer i henhold til straffebestemmelsene
i DNTs lov kap 11.

§ 6 Medlemskontingent og avgifter
(1) Medlemskontingenten for neste år fastsettes av travlagets generalforsamling med utgangspunkt i DNTs generalforsamlingsvedtak,
jfr. DNTs lov § 3.3 pkt. 9, og betales forskuddsvis. Medlemmer
som tildeles æresmedlemskap eller hederstegn i DNTs organisasjonsledd, unntas krav om betaling av medlemskontingenten.
(2) Andre avgifter og egenandeler kan kreves for deltakelse i
travlagets aktivitetstilbud.

§ 7 Stemmerett og valgbarhet
(1) For å ha stemmerett og være valgbar på generalforsamlingen i
travlaget må vedkommende medlem ha betalt kontingenten pr.
31.12. året før, med unntak av travlagets æresmedlemmer og
hederstegninnehavere, jfr. DNTs lov § 1.6 (2). Nye medlemmer i
travlaget får stemmerett og kan velges til tillitsverv etter å ha vært
medlemmer i travlaget minimum siste 3 måneder.
(2) Medlemmer under 16 år har ikke stemmerett og er ikke valgbare,
jfr. DNTs lov § 2.6.
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(3)

Stemmer kan ikke avgis ved fullmakt eller forhåndsstemmer.

§ 8 Tillitsvalgtes godtgjørelse
Tillitsvalgte i travlaget kan motta refusjon for nødvendige, dokumenterte
utgifter som påføres vedkommende i utførelsen av vervet, men ikke tapt
arbeidsfortjeneste.

§ 9 Inhabilitet
(1) Tillitsvalgte, oppnevnte representanter og ansatte i et organisasjonsledd er inhabil til å tilrettelegge grunnlaget for en avgjørelse eller
til å treffe avgjørelse:
a) når vedkommende selv er part i saken.
b) når vedkommende er i slekt eller svogerskap med en part i oppstigende eller nedstigende linje eller i sidelinje så nær som søsken.
c) når vedkommende er gift med, forlovet, eller samboer med en
part.
d) når vedkommende har ledende stilling eller er medlem av styret
i et organisasjonsledd som er part i saken.
e) når vedkommende er leder for eller har ledende stilling, eller er
dominerende aksjonær i et selskap som er part i saken.
(2) Likeså er tillitsvalgte, oppnevnte representanter og ansatte inhabil
når andre særegne forhold foreligger som er egnet til å svekke
tilliten til vedkommendes upartiskhet, blant annet skal det legges
vekt på om avgjørelsen i saken kan innebære særlig fordel, tap
eller ulempe for vedkommende selv, eller noen som vedkommende
har nær personlig eller forretningsmessig tilknytning til. Det skal
også legges vekt på om inhabilitetsinnsigelse er reist av noen part.
(3) Inhabilitetsspørsmålet avgjøres av det aktuelle organ. Avgjørelsen
kan påklages til Lovkomiteen, jfr. DNTs lov § 7.6 (3).
(4) Inhabilitetsreglene får ikke anvendelse dersom det er åpenbart at
den tillitsvalgte eller ansattes tilknytning til saken eller partene
ikke vil kunne påvirke vedkommendes standpunkt.
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(5) Er en overordnet inhabil, kan avgjørelse i saken heller ikke treffes
av direkte underordnet i samme organisasjonsledd.
(6) Verken revisor eller medlem av kontrollkomité kan ha styreverv i
organisasjonsledd eller være medlem av doms- eller appellkomité
i samme organisasjonsledd eller ha andre valgte tillitsverv innen
organisasjonen. Styremedlemmer i travforbund og sentralforbund
kan ikke være medlemmer av doms- eller appellkomité innen
organisasjonen.

§ 10 Straffesaker mv.
(1) For alle straffesaker gjelder DNTs lov Kap. 11.
(2) Øvrige sanksjoner kan kun skje i henhold til gjeldende reglement
og bestemmelser vedtatt av DNT.

§ 11 Generalforsamlingen
(1) Travlagets øverste organ er generalforsamlingen som holdes hvert
år innen utgangen av januar.
(2) Generalforsamlingen innkalles med to måneders varsel, direkte til
medlemmene eller på annen forsvarlig måte, jfr. DNTs lov § 2.9.
(3) Forslag som skal behandles på generalforsamlingen må være
travlagets styre i hende tre uker før generalforsamlingen.
(4) Fullstendig saksliste med forslag skal sendes de representasjonsberettigede senest 14 dager før generalforsamling. Sakslisten skal
inneholde årsberetning, revidert regnskap, innkomne forslag og
valgkomiteens innstilling.

§ 12 Ledelse av generalforsamlingen
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(1) Generalforsamlingen ledes av valgt(e) dirigent(er).
Verken dirigent(ene) eller den (de) valgte sekretær(er)
behøver å være valgt(e) representant(er), jfr. DNTs lov § 2.11.

§ 13 Generalforsamlingens oppgaver
(1) a) godkjenne innkalling og saksliste.
b) velge dirigent, referent og 2 personer til å undertegne protokollen.
c) behandle styrets årsberetning.
d) behandle revidert regnskap.
e) fastsette medlemskontingenten med utgangspunkt i DNTs
generalforsamlingsvedtak, jfr. DNTs lov § 3.3 pkt. 9.
f) behandle innkomne forslag.
g) foreta følgende valg:
– styreleder
– nestleder
– øvrige styremedlemmer
– varamedlemmer til styret
– representanter med varamedlemmer til travforbundets
generalforsamling
– 2 revisorer og ett varamedlem
– valgkomité på 3 medlemmer og ett varamedlem
(2) Styret i travlaget skal bestå av minimum 5 medlemmer og
2 varamedlemmer. Funksjonstiden er 2 år. Det ene året velges
2 medlemmer, det andre året velges 3 medlemmer.
Varamedlemmer velges hvert år.
(3) Styret, inkludert varamedlemmer, skal så langt det er mulig ha et
medlem som er 26 år eller yngre, jfr. DNTs lov § 2.5.

§ 14 Stemmegivningen
(1) Med mindre annet er bestemt i denne lov, skal et vedtak, for å
være gyldig, være truffet med alminnelig flertall (mer enn halvparten) av de avgitte stemmer. Ingen representant har mer enn
en stemme. Blanke stemmer skal anses som ikke avgitt.
(2) Valg foregår skriftlig dersom det fremmes krav om det. Hvis det
skal være skriftlige valg, kan bare foreslåtte kandidater føres opp
på stemmeseddelen. Stemmesedler som er blanke, eller som inneholder ikke foreslåtte kandidater, eller ikke inneholder det antall det
skal stemmes over, teller ikke, og stemmene anses som ikke avgitt.
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(3) Når et valg foregår enkeltvis eller det skal velges flere ved en
avstemning, må alle for å kunne anses som valgt, ha mer enn
halvparten av stemmene. Dette gjelder ikke ved valg av varamedlemmer. Hvis ikke tilstrekkelig mange kandidater oppnår
minst 50 % i første runde, anses de valgt som har fått mer enn
halvparten av stemmene. Det foretas så omvalg mellom de øvrige
kandidatene og de som har fått flest stemmer anses som valgt.
(4) Når det ved valg skal velges flere ved en avstemning anses de
valgt som har fått flest stemmer.

§ 15 Ekstraordinær generalforsamling i travlaget
(1) Ekstraordinær generalforsamling innkalles av styret i travlaget med
minst 14 dagers varsel etter:
a) vedtak på generalforsamlingen.
b) vedtak i styret i travlaget.
c) når minst 1/3 av de stemmeberettigede medlemmene krever det.
d) vedtak i overordnet organisasjonsledd.
(2) Saksliste og andre nødvendige saksdokumenter skal følge vedlagt
innkallingen, jfr. DNTs lov § 2.9 (4) og (5).
(3) På ekstraordinær generalforsamling behandles kun de saker som er
nevnt i innkallingen.

§ 16 Travlagets styre
(1) Styret er travlagets høyeste myndighet mellom generalforsamlingene.
(2) Styremøtene ledes av styrets leder. I styreleders fravær ledes
styremøtene av nestleder. Er både leder og nestleder fraværende
velges møteleder blant de møtende styremedlemmene.
(3) Styret skal:
a) utføre sine oppgaver etter loven, reglementer, og særskilte
bestemmelser som fastsettes av DNT og iverksette generalforsamlingens og overordnede travmyndigheters vedtak.
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b) behandle og avgjøre alle saker som ikke er tillagt generalforsamlingen, domsorganer eller overordnede organisasjonsledd.
c) forestå travlagets administrasjon og føre nødvendig kontroll med
travlagets totale økonomi i henhold til gjeldene lover, instrukser,
reglement og bestemmelser.
d) representere travlaget utad.
e) oppnevne utvalg etter behov og utarbeide instruks for disse
f) utarbeide forslag til aktivitetsplan med budsjett.
(4) Styret innkalles av styrets leder når denne finner det nødvendig
eller når minst 3 styremedlemmer forlanger det.
(5) Styret er beslutningsdyktig når minst 3 styremedlemmer/
varamedlemmer er til stede.
(6) Alle avgjørelser i styret treffes med alminnelig flertall.
Ved stemmelikhet treffer lederen avgjørelsen.
(7) Føre protokoll over styrets møter. Styrets vedtak føres inn i protokollen. Dissenser skal protokollføres. Protokollen underskrives i
påfølgende styremøte eller så raskt det er praktisk mulig.
(8) Travlagets signatur innehas av styrets leder sammen med 2 øvrige
styremedlemmer.
(9) Et fulltallig styre kan tildele æresmedlemskap og hederstegn i
travlaget.

§ 17 Komiteer og utvalg
(1) Travlaget skal ha valgkomité som velges på fritt grunnlag på generalforsamlingen i travlaget etter innstilling fra valgkomiteen, og har
som oppgave å legge frem innstilling på kandidater til alle øvrige
tillitsverv som skal velges på generalforsamlingen.
(2) Styret i travlaget kan oppnevne de utvalg som finnes hensiktsmessig
og bestemmer hvordan disse skal organiseres og ledes, med mindre
generalforsamlingen bestemmer noe annet.
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§ 18 Sammenslåing av travlag
(1) To eller flere travlag kan slå seg sammen når:
a) de involverte travlag vedtar sammenslåing på ordinær general
forsamling med 2/3 flertall av de avgitte stemmer, og
b) de involverte travlagene gjentar vedtaket med 2/3 flertall av de
avgitte stemmer på en ekstraordinær generalforsamling senest
6 måneder etter vedtak på ordinær generalforsamling.
(2) Etter at kvalifisert vedtak er fattet på ordinær og ekstraordinær
generalforsamling innkalles det til konstituerende møte i det
nye travlaget hvor navn og lover vedtas og de valg som er nevnt
i DNTs lov § 6.7 g).
(3) Vedtaket om sammenslåing trer ikke i kraft før DNT har godkjent
det sammenslåtte travlagets navn og lover.
(4) Alle eiendeler, midler, anlegg, utstyr, rettigheter, forpliktelser
og medlemmer tilhørende lagene overføres til det nye laget.

§ 19 Lovendring
(1) Endringer i travlagets lov kan bare foretas på ordinær eller ekstraordinær generalforsamling etter å ha vært oppført på sakslisten og
krever 2/3 flertall av de avgitte stemmer.
Lovendringer må sendes DNT til godkjennelse.
(2) Lovendringer trer ikke i kraft før de er godkjent av DNT.
Styret i DNT kan, i forbindelse med godkjennelse av travlagets
lover, redigere disse slik at de ikke kommer i motstrid med
bestemmelsene i DNTs lov og normallovene for travlag.

§ 20 Oppløsning
(1) Forslag om oppløsning av travlaget må først behandles på ordinær
generalforsamling. Blir oppløsning vedtatt med minst 2/3 flertall av
de avgitte stemmer, innkalles ekstraordinær generalforsamling
3 måneder senere. For at oppløsning skal skje må vedtaket her
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gjentas med 2/3 flertall av de avgitte stemmer. Ved oppløsning
eller annet opphør av organisasjonsledd tilfaller travlagets midler,
anlegg og utstyr DNT eller formål godkjent av styret i DNT.
(2) Ved konkurs anses organisasjonsleddet som oppløst og mister
således sitt medlemskap i DNT.
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NOTATER
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