
 
 

 

 

PROTOKOLL 

fra styremøte 6/2014 i 

Nord-Norge Travforbund (NNTF) 

 

Tid: Torsdag 20.9.14 Kl. 2000  Sted: Telefonmøte 

Innkalt av: Ragnar Storå 

Ordstyrer: Jan-Ottar Østring Referent: Ragnar Storå 

Deltakere: Jan-Ottar Østring,   Eva Kristine E. Bjørnstad, Liss-Karin Sandvik, Else 

Bersvendsen og Erik Jæger. Toralf Nystad og Bjørge Pedersen meldte forfall. 
 

  

   Sak 1 Gjennomgang av referat fra styremøte 5/2014. 
Referatet ble gjennomgått og leder/sekretær redegjorde for hva som er gjort/situasjonen i de enkelte sakene. 

Vedtak:  Redegjørelsen tas til etterretning. 
 

Sak 2 Orienteringssaker 
a) V75 og terminliste for 2015 

Det er nå fastsatt at Nord-Norges første V75-dag blir 11. juli 2015 i Harstad. Dagen skal markere 20-
års-jubileet til Harstad travpark, men man tar sikte på å trekke inn flest mulig aktører fra travlagene i 
Nord-Norge, og forsøke å gjøre dette til hele Nord-Norges travdag. 
Man tar også sikte på å kjøre en registrert premiekjøring i Harstad fredag 10. juli slik at det også vil bli 
løpstilbud til hester som ikke deltar i V75-kjøringen. 
Prosjektet vil nå bli overført til Totonor for videre behandling. 

Vedtak: Arbeidsutvalget for V75 berømmes for godt arbeid. 
 

b) «Utlån» av V5-dag til Bodø 
For å flere løpsdager i Bodø og som et insitament for å øke antallet starthester i Bodø vil man forsøke 
å låne ut en V5-dag til Bodø. Bodø får dermed 5 kjøredager i 2015. «Låneordningen» er 2-årig, og 
forutsetter som sagt at tiltaket medfører flere starthester i Bodø. 

Vedtak: Styret har ingen anmerkninger til forslaget. 
 

c) Årsaken til at innstilt V5-kjøring 21. september ikke ble kjørt i Bodø 

Det har blitt en del unødvendig støy omkring denne saken, hovedsakelig på grunn av feiltolkninger 
som følge av lite kjennskap til de faktiske forhold omkring saken. NNTF ønsker derfor å utgi en 
redegjørelse omkring de faktiske forhold i saken. 

Vedtak: Redegjørelsen godkjennes. Den offentliggjøres på forbundets nettside og 
oversendes travlagene i Nord-Norge. 
 

d) Orientering fra landsrådsmøtet 
Lederen redegjorde fra landsrådsmøtet – spesielt vdr. skatt ved evt. salg av baner og eiendom. 

Vedtak: Redegjørelsen tas til etterretning. 
 

e) Til start-prosjektet 
Liss-Karin Sandvik har fått beskjed om at DNT har avsatt midler til et Til Start-prosjekt i Nord-Norge i 
2015. DNT dekker egne omkostninger, og avsatte midler skal hovedsakelig dekke veterinær, 



            

  
 
 

  

hovslager m.v. I utgangspunktet tar man sikte på 4 samlinger.  
For å trekke flest mulig med ønsker man å kjøre samling i Harstad på lørdag og i Bodø søndag, og for å 
få bedre økonomi i prosjektet blir det vurdert en egenandel på f.eks. kr 500,- pr. hest. Det kan bli 
aktuelt å trekke inn både føll, åringer, to-åringer og kanskje ustartede tre-åringer. 
Travlagene vil bli invitert inn i prosjektet for å bistå i den praktiske gjennomføringen. 

Vedtak: Styret er meget fornøyd med utviklingen av prosjektet så langt. Liss-Karin 
fortsetter som hovedansvarlig for prosjektet, og vurderer om og hvem som må 
trekkes inn i prosjektet etter hvert. 
 

f) Travlaget i sentrum 
Travlaget i sentrum er et prosjekt i DNT-regi som tar sikte på å øke aktiviteten i travlaget med bistand 
fra forbundet.  Prosjektet er i utgangspunktet et tilbud til alle lagene, men spesielt til de lagene som 
«sliter» med lav aktivitet og minkende oppslutning. Travlagene tilbys et «planleggingsmøte» og et 
oppfølgingsmøte. Det forutsettes aktiv medvirkning fra lagets styre. 

Vedtak: Prosjektet tilbys alle travlagene i Nord-Norge, men spesielt de lagene som 
sliter med lav aktivitet. 
 

Sak 3 Sammenslåing av Nord-Troms trav- og kjørelag og Tromsø travlag. 
Begge travlagene har i ordinær generalforsamling vedtatt at de ønsker sammenslåing, og begge travlag har 
bekreftet vedtaket i ekstraordinær generalforsamling.  Navnet blir Tromsø travlag, og nåværende styre i 
Tromsø travlag fortsetter som felles styre for de sammenslåtte lagene inntil ordinær generalforsamling 
avholdes i januar 2015. 

Vedtak: Sammenslåingen tas til etterretning. 
 

Sak 4 Tanafjorden og Omegn travlag 
Tanafjorden og Omegn travlag ble stiftet 1.9.2010, og opptatt som medlem i DNT 10.12.2010 med 29 
medlemmer og 25 hester. 
Etter dette har svært lite skjedd i laget. Til tross for utallige purringer er det aldri blitt innsendt årsrapporter, 
regnskap, protokoller fra generalforsamlinger, styremøter eller medlemsmøter. Et av de oppførte 
styremedlemmene opplyser at han aldri er innkalt til – eller har hørt om – noen form for virksomhet eller 
møter i laget etter stiftelsesmøtet. 
Laget fører ikke regnskap jfr. eget utsagn, er ikke registrert i enhetsregisteret og har ikke bankkonto. Det er 
innbetalt kontingenter m.v for kr 1.650,-. Beløpet står på konto hos forbundet. Laget har opparbeidet seg gjeld 
til DNT og til forbundet på kr 5.642,75. Gjelden blir ikke betalt tross purringer. 
Laget har i dag 6 medlemmer, herav ett medlem på 15 år og ett medlem som er skyldig kontingent. Laget har 
dermed ikke lovlig valgt styre, og har ikke medlemmer nok til å få valgt styre dersom generalforsamling skulle 
bli avholdt. 
Som et siste forsøk på å få laget til å fungere innkalte forbundet  8. august i år  til et særskilt møte i Finnmark 
der alle lagets medlemmer ble invitert for å diskutere lagets videre drift. Kun lagets stifter og «leder» Arnt 
Pettersen møtte. Det ble avtalt en 14 dagers frist for at laget skulle rette opp nevnte forhold, og sende inn 
nødvendig dokumentasjon for styret og økonomi.  Ingen del av avtalen er overholdt, og opplysninger som ble 
gitt om lagets styre, medlemmer og hester har vist seg å være i beste fall unøyaktig. 
At laget har representasjons- og stemmerett uten lovlig valgt styre eller andre aktiviteter må dessuten ansees 
som et demokratisk problem. 
I mere enn 4 år  er det brukt uforholdsmessig mye tid å energi på å få Tanafjorden og Omegn travlag til å 
fungere. Nord-Norge travforbund mener derfor nå at nok er nok. 

Vedtak: Styret i Nord-Norge travforbund anser det umulig å få til forsvarlig drift i 
Tanafjorden og Omegn travlag og ber laget slettet som medlem i Det Norske travselskap og 
dermed også i Nord-Norge travforbund.  Eksisterende medlemmer i laget  får skriftlig tilbud 
om å melde overgang til et av Finnmarks øvrige 4 travlag. 



   
 
 

            

  
 
 

  

Sak 5 Personalsak    

Sak 6 Eventuelt. 
 Else Bersvendsen tok opp sak: Bodø Nye Travbane har søkt DNT om avdragsforlengelse på et lån. 

Hensikten er å skaffe kapital til bygging av påselingsbokser. 
Styret  henviste til at en slik sak må fremmes tjenestevei, det vil si gjennom forbundet. 
Forbundet vil kunne behandle saken når man har fått en formell henvendelse fra Bodø. 
 

 Henvendelse fra Bodø om dispensasjon fra 400-poengsregelen i årets siste premiekjøring slik at 
flere hester får et tilbud. 

Vedtak: Av hensyn til hester som mangler poeng ønsker ikke styret å dispensere 
fra 400-poengs-regelen. Bodø får imidlertid tilbud om å samtidig arrangere 
lokalløp med pengepremier. Travstevnet vil dermed ha et godt tilbud til alle 
starthester, uansett poeng.  
 

 Med bakgrunn i behandlede saker binner styret det nok en gang betimelig å presisere at saker 
som ønskes behandlet må sendes tjenestevei.  Tjenestevei er fra medlem til travlag, 

videre til forbundet og dersom nødvendig, videre til evt. Totonor, DNT eller Norsk Rikstoto. 
Henvendelser som skjer direkte vil som oftest ikke bli behandlet. 

 

 Nord-Norge travforbund får stadig flere henvendelser fra travlag og fra enkeltmedlemmer som 
etterlyser bedre informasjon fra Totonor. Spesielt etterlyses informasjon om løpsutskriving, 
løpsavvikling m.v., men også generell informasjon om saker og forhold som det arbeides med. 
Erfaringsmessig kan tidlig og korrekt informasjon ofte bidra til å forhindre at det oppstår 
unødvendig støy som følge av misforståelser og manglende sakskunnskap.  

 

  

 
Ragnar  Storå 

   referent 
 


