
 
 

 

 

PROTOKOLL 

fra styremøte 10/2019 i 

Nord-Norge Travforbund (NNTF) 

 

Tid: Fredag 13.desember 2019 Sted: e-post 

Innkalt av: Steve Strøm 

Ordstyrer: Steve Strøm Referent: Steve Strøm 

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

Som 1. vara møtte Rolf høyland.    
 

  

   Sak 1 Premiestøtte Lokalkjøring Harstad Travpark 21. desember 2019  

Den 12. desember 2019 mottok NNTF brev fra Generalsekretær med beskjed om at 
Forbundsstyret i NNTF ikke hadde noe premiebudsjett hvor de kunne bevilge penger fra. Styret 
i NNTF stiller seg uforstående til dette. Viser da til e-poster av 3. desember 2018 som har gått 
mellom styreleder Steve Strøm og da fungerende Generalsekretær Per Dag Hole vedrørende 
spørsmål om premiepenger og fullmakter for disponering 

Da det den 13. desember 2019 er kommet endelig svar fra DNT hvor det opplyses at der  ikke 
tas hensyn til den kommunikasjonen som var mellom leder Forbund og Per Dag Hole i des 
2018 angående løpsbidrag / premiebudsjett. 

Det bekreftes av Generalsekretær og Styreleder DNT at sentralorganisasjonen kan innrømme 
følgende ekstra beveldning: 

Følgende midler gis av DNT og Totonor, og følgende fordeling gjøres.  

DNT gir kr. 60000 til travlagshesten. Kr. 30000 til administrativt, til sammen kr. 90000,-  
Totonor gir kr. 40000 som andel på siste genforsamling. Når Bonus Travlagshesten er betalt er 
der kr. 70 000,- igjen av disponibelt ekstratilskudd. På konto står i dag kr 62 700,- disponibelt. 
Alle fakturaer er betalt. Sekretær skal betale ut honorar kr 62 500,-. Der blir ikke betalt ut 
følltilskudd i år. Det forbundet da disponerer er kr 70 000, - når Totonor-bidrag er kommet inn. 
Der er utestående ca. kr 30. 000 hos travlagene. Tar vi kr 30 000, - fra konto og de kr. 30 000- 
fra travlagene kan vi sponse 60 000, - til løpsdagen 21. Desember. Harstad Oppland Travlag er 
spurt om de kan forskuttere det utestående hos lagene, kr. 30.000,-. Forbund betaler dette til 
HOT etter hvert de betales inn av lagene. Hvis HOT ikke kan forskuttere blir total støtte til 
Lokalløp 21. desember kr. 30 000,- 

Arrangør får avgjøre hvor stor andel som skal gå til transportstøtte. Vi sitter da igjen med kr 40 
000, - til administrativt i Forbundet. Det at vi tar gjeld hos lagene som finansiering vil gjøre sitt 
til at lagene betaler sin gjeld inn raskere. 
 
Sak premiestøtte til arrangement 21.12.2019. ble avstemt pr mail og vedtatt med fire mot en 
stemme. 
 

 

 
 

Møtet hevet  

 

Referent Steve Strøm 


