
  

 

PROTOKOLL 

styremøte 10/2019  

Nord-Norge Travforbund (NNTF) 

Tid: Torsdag 31.10.2019 Kl 20.00 Sted: telefon 

Innkalt av: Steve Strøm 

Ordstyrer: Steve Strøm Referent: June Reyes 

Deltakere: Steve Strøm, Else Bersvendsen, Tina Lagesen, Odd Geir Olsen, Ragnhild Olsen. 

Vara Rolf Høyland 

Saksliste: 

   
 
 

Orienteringssaker:                                                                                              

1) Avlinord; det har vært avholdt en samling med forelesning og unghestsamling med 12 

hester i alder 1 – 4 år som møtte. Forelesning var ved Jørn Morten Kvikstad og Arild Hansen. 

Det er per oktober registrert 12 fødte føll i NN, 5 kald og 5 varm. (28 hopper er registrert 

bedekt i 2018.) Det opplyses for øvrig om at leder for arbeidsgruppen Avlinord, Leif Erik 

Kleivbakk, har trukket seg fra vervet. 

2) Travlagshesten; 14 hester fra 5 travlag er med i konkurransen. Budsjett bonuspremier er 

på kr 60.000,- 

3) Påtalekomiteen; planleggingsmøte neste uke, venter da nærmere avklaring når innmeldte 

saker blir behandlet.  

4) Sør-Varanger Travlag; Steve hadde samtale med leder Sør-Varanger Travlag under 

høstkonferansen. Hun ble oppfordret til sammen med styret sitt skrive brev til NNTF 

angående lagets egen situasjon samt beskrive nærmere det de sier å være manglende støtte og 

oppfølging fra NNTF. Det har ikke kommer nor pr dd. Steve laget et skriv som ble sendt alle 

medlemmer i travlaget i forkant medlemsmøte. Medlemsmøte ble avviklet med 10 

medlemmer til stede. NNTF har etterlyst referat fra møtet men ikke mottatt noe pr dd. 

5) Terminliste 2020; terminlisten er nå vedtatt av DNT styre. NNTF ble under 

høstkonferansen oppfordret av Tron Gravdal til å komme med tilbakemelding angående 

terminliste. NNTF hadde her forslag om 23 løpsdager, herunder også propagandakjøring i 

Lofoten.  

34/19 Gjennomgang av protokoll fra styremøte 8/2019 

Vedtak: protokoll fra styremøte 20.08.2019 gjennomgått og godkjent. 

35/19 Referat Høstkonferansen 

Steve tar en kort gjennomgang på temaer fra årets høstkonferanse. Sekretær var ikke til stede 

på høstkonferansen, men har etterspurt fra sekretær Østfold om referat.  

For øvrig oppfattes det som positivt å ha høstkonferanse sammen med forbund fra et annet 

sted i landet. Erfaringer og ideer ble flittig delt. 

36/19 Omdisponering premiepenger 2019. 

Forbundets administrasjonsbudsjett er overtrukket. Dette skyldes i all hovedsak store 

kostnader med lagsbesøk i hele landsdelen grunnet stor uro i eget organisasjonsledd.  

Der står mange ubetalte poster hos i form av utlegg fra styremedlemmer. Det står også ute 

krav til travlagene på nærmere kr. 60000,- som har forfalt.   

Vedtak: Styret regulerer omdisponeringer av premiebudsjett for dekning av utestående 

fordringer i administrasjonen. Justerer nye budsjettrammer og vedtar disse. Dette gjøres med 



bakgrunn i at premiebudsjett gir åpning for disponering til fremmede tiltak for sporten. De 

kostbare lagsbesøkene mm er absolutt for å fremme en positiv sport.  

Sekretær lager en oversikt over hva NNTF har utestående samt manglende utbetalinger og 

styrehonorarer. 

37/19 Prosjekt Finnmark.  

Sak her er kalt for «Prosjekt Finnmark» Dette er med bakgrunn i at Forbundsstyret må se på 

hvordan skal lagssammensettingen i Finnmark bør være i framtiden. Sør-Varanger Travlag 

har i dag et styre som nekter kommunikasjon med overordnet organisasjonsledd. Dette til 

tross for flere tiltak fra Forbund for å komme i dialog, sist på årets høstkonferanse, og også pr 

e-post i ettertid. Travlagets leder har også underrettet Forbundet om at Pasvik Travbane ikke 

kan brukes til konkurranse / prøveløp lenger da hestene blir ødelagt der. Som nevnt under 

orienteringer er referat fra siste medlemsmøtet etterlyst men ikke mottatt. 

Når det gjelder Karasjok Travlag må det tas en vurdering på hvordan dette laget videreføres. 

Karasjok Travlag er i dag under administrasjon. 

Vedtak: vedtak i saken utsettes til neste styremøte. 

      38/19 Regional premiekjøring / lokalkjøring 

Forslag fra Elisabeth Næss, Møysalen Travlag og Per Jørgensen, Harstad Oppland Travlag 

om kjøring på Harstad Travpark 21. Desember 2019. Steve har vært i samtale med disse og 

gitt følgende kriterier for eventuell gjennomføringen av løpsdag: 

1)Arrangør er Nord Norge Travforbund. 2) Funksjonærer stiller på dugnad. 3) Baneanlegg 

fremstilles klart for løpsdag av Totonor AS. 4) Der gis en total premiepott til arrangementet 

fra Nord Norge Travforbund på kr. 60.000,-. Det gis et dobbelt reisetilskudd til tilreisende 

som etter reglement har krav på dette. Elisabeth og Per har ansvaret for det administrative 

rundt dette arrangementet.   

39/19 Nord Norge Travforbund 

Styret må se på hvordan ordningen med sekretær og kontorløsning skal være fremover.  

Forbundet har i dag en sekretærløsning med en person som har tre stillinger å bekle.  

Vedtak; Forbundet tilskriver Organisasjonssekretær, Generalsekretær, Totonor styreleder og 

DNT styre med følgende krav: 

Nord Norge Travforbund forlanger at det straks blir tilsatt ny sekretær, uten andre verv i 

organisasjonen, og uavhengig av hvor kontorsted skal være. NNTF har mer eller mindre vært 

uten sekretær siden 2017. Det har vært en delt sekretærordning siste halvår. Før det har 

styreleder stort sett fungert som egen sekretær. Dette går ikke.  Det har den siste måneden 

blitt kjent at kontorutstyr ag all annet som tilhørte inne på Forbundets kontor er fjernet. Alle 

eiendeler må fremskaffes snarest. All historikk, fram til digitaliseringen startet, (og mye etter 

det) er pr dato ikke å finne. Forbundet forlanger at Organisasjonsleder, eller annen sentralt 

som har hatt kjennskap til dette, ordner opp i dette. Forbundet eier ikke lenger «nåla i 

veggen» strengt talt, så det er ikke overskudd for noe arbeide her lenger. 

40/19 Eventuelt 

LLP Bodø: Bodø Travlag har søkt om å avholde lokalkjøring med pengepremier 29.12.2019. 

Styret gir sin tilslutning til dette. 

Anleggskontakt; Kurt Roger Pedersen har trukket seg fra vervet som anleggskontakt. 

 


