
Sak 43/17 Kommunikasjon, dialog 

Styret i Totonor AS er opptatt av å skille roller mellom Totonor, NNTF og DNT/NR 

for derigjennom å kunne jobbe mest mulig effektivt. Dette gjelder ikke minst 
hvordan vi kommuniserer med hverandre. Vi har over lang tid hatt dette som 
tema i styret i TN. I den senere tiden har dette utviklet seg negativt både på e-

post og for øvrig på sosiale medier og som etter styreleders mening ikke kan 
fortsette. Temaet settes opp på sakskartet for en bevisstgjøring og 

forhåpentligvis en atferdsendring hos de involverte. I hovedsak bør vi etter min 
mening forholde oss til og bli bevisst på følgende: 
 

 Styret i Totonor/Totonor Eiendom AS er et kollegium som på vegne av 
eieren, NNTF, har ansvar for drift av TN og TNE. I styrerommet skal det 

være takhøyde til å kunne lufte og diskutere alt som har med drift å gjøre. 
Alle styremedlemmene (og varamedlemmene) har undertegnet 
taushetserklæring som skal være en rettesnor for hvordan vi skal oppføres 

oss i det offentlige rom. Styret skal først og fremst sørge for forvaltning av 
selskapenes verdier og føre god kontroll med økonomi/drift i henhold til 

aksjelov, regnskapslov, +++. I denne sammenhengen har vi en 
driftsavtale med Norsk Rikstoto for totalisatorløp i Nord-Norge først og 

fremst på Harstad Travpark, men nå etter hvert også en skriftlig 
driftsavtale direkte med Bodø Travlag/Nye Bodø Travbane AS når det 
gjelder avvikling av totalisatorløp på Bodø Travbane (foreløpig ut 2017). 

Som kjent er konsesjon mellom Landbruksdepartementet og Norsk 
Rikstoto under endring og denne vil fra 01.01.2018 være direkte med 

DNT. 
 

 Styret v/styreleder forholder seg direkte til daglig leder i TN/TNE og styret 
skal ikke gå utenom daglig leder og kommunisere verken muntlig eller 

skriftlig med de øvrige medarbeiderne i organisasjon. I en periode har 
styreleder og nestleder vært mer eller mindre arbeidende i 

administrasjonen fordi selskapene ikke har hatt daglig leder i en periode. 
Dette er nå slutt og Elisabeth er nå på plass for fullt i daglig leder rollen. 
Det er Elisabeth som skal bestemme hvordan vedtakene fra styret skal 

iverksettes (hun gjør iverksettelsen selv, bruker andre i administrasjonen, 
bruker styremedlemmer eller hun kjøper tjenester fra eksterne aktører). 

 

 Styret forholder seg til eieren, NNTF, først og fremst på hver 
generalforsamling. Leder i NNTF er observatør i styre i TN/TNE og er til 

enhver tid godt informert om hvordan TN/TNE driver disse selskapene. Vi 
er enig om at NNTF først og fremst skal håndtere sin medlemsorganisasjon 
(eiere) i forhold til politikk og har i den forbindelse selvsagt også direkte 

kontakt med DNT. Kommunikasjonen mellom styret i NNTF og TN/TNE 
skjer mellom generalforsamlingene direkte mellom styreleder i NNTF og 

styreleder i TN/TNE foruten om den dialogen som skjer på styremøtene i 
TN/TNE hvor leder i NNTF møter og med rett til både å komme med 
forslag og til å uttale seg i saker som blir behandlet. 

 

 Styret i TN/TNE bør helst ikke ha direktekontakt med DNT/NR når det 
gjelder driftsmessig karakter. Dette tilligger administrasjonen i TN/TNE og 



hvor de kommuniserer med administrasjonen i DNT/NR for å kunne utøve 

en best mulig jobb. Administrasjonen i TN/TNE kan hvis de har behov for 
avklaringer kontakte sekretariatsfunksjonen i NNTF og be de sørge for 

videre dialog med NNTF sitt styre.  
 

 I tillegg til det som er nevnt tidligere kan det utover det normale bli 

nedsatt arbeidsgrupper av styret i TN/TNE med særskilte mandater og 
arbeids-oppgaver som jobber på tvers av grupperingene og annerledes 
enn det som er skissert ovenfor.  

 
 

Vedtak: Styret slutter seg til hovedtrekkene i beskrivelsen fra styreleder 
angående kommunikasjon/dialog mellom NB/NNTF og DNT. Styret ber om at 

styreleder og nestleder inviterer styreleder og nestleder i NNTF til et møte med 
mål om å utarbeide en enighetserklæring på hvordan man konkret får avstemt 

forventningene til hverandre og legge en plan for hvordan atferd må endres. Hvis 
mulig bør partene allerede på høstkonferansen i Bodø i 2017 samle begge 

styrene i både TB og NNTF for å gjennomgå resultatene av dette arbeidet. 
 


