
 

Protokoll 

styremøte 5/2019 

Nord-Norge Travforbund (NNTF) 

 

Tid: Fredag 08.03.2019 kl. 20.00 Sted: Scandic Hotell, Harstad 

Innkalt av: Steve Strøm 

Ordstyrer: Steve Strøm Referent: Sekretær 

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

Saksliste: 

   
 
 

Orienteringssaker:  

• Orientering angående sak om stemmeberettigelse generalforsamling NNTF 2019.  

• Finnmark; under møte med representantene fra Finnmark som ble avholdt i forbindelse med 

høstkonferansen ble det ytret ønske om at ledelsen i NNTF og Totonor skulle komme til 

Finnmark. Det var planlagt at forbundsleder og styreleder Totonor skulle reise til Lakselv, 

Karasjok og Kirkenes i begynnelsen av mars. Turen ble avlyst.  

 

Sak 

12/19 

Terminliste 2019 

Komplett terminliste NN 2019 har vært ute på høring hos travlagene for innspill i forhold til lokal- 

og premiekjøringer. Høringsfrist 1. mars. Det har kommet innspill fra Sør-Varanger Travlag, Bodø 

Travlag samt Midt-Troms Travlag som ber om å få flyttet tildelt kjøredag i mars til 15. juni. 

Vedtak: etter ønske får Midt-Troms Travlag flytte kjøringen fra 30.mars til 15. juni. Det blir ikke 

tildelt flere kjøredager på nåværende tidspunkt. Terminlisten tas opp igjen i juni og det vil da 

eventuelt gis åpning for å søke ekstra løpsdag dersom det er midler til dette. 

Terminliste 2019 vedtatt med endring for Midt-Troms Travlag. 

 

Sak 
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Ordningen med reisefordeling 

Følgende sak kom fra HOT generalforsamling: 

 

Til Nord-Norge Travforbund ang. kostnad Generalforsamling i NNTF, kostnadsfordeling. 

Harstad Oppland Travlag reagerer på at kostnaden med generalforsamling i NNTF er blitt så høy. 

Siste generalforsamling var ekstraordinær og inneholdt kun informasjon fra DNT og valg. Den 

startet seint og varte bare noen få timer. Det burde være et fåtall av deltakerne som hadde behov 

for noen overnatting. Det praktiseres reisekostnad fordeling og HOT reagerer på at ekstraordinær 

generalforsamling i NNTF koster laget kr. 15.750 for 5 delegater. Dette gir en kostnad på kr. 3.150 

pr person. I 2017 kostet generalforsamlingen i NNTF kr. 2.277 pr person. Altså en økning på over 

38 % pr person. Harstad oppland Travlag ber NNTF om å arbeide for å redusere denne 

kostnaden. Vi foreslår at møtetidspunkt og varighet blir lagt slik at det kreves færrest mulig 

overnattinger. 
 

Styret tar innspillet til etterretning og har følgende kommentar: 

Ordningen med reisefordeling er en sosial modell for kostnadsfordeling som har vært benyttet i 

forbindelse med generalforsamling og høstkonferanse gjennom mange år. Delegatenes utgifter 

legges sammen og deles så på antall delegater. Styret NNTF, inviterte gjester, observatører og 



andre inngår ikke i reisefordeling. Her dekkes utgiftene av forbundet eller av dem selv alt etter 

hvilken rolle de har. 

En viktig faktor til at generalforsamling har hatt en «prisøkning» i reisefordelingen er at tidligere 

har Totonor dekket utgiftene til en delegat per travlag som da også deltok på Totonor sin 

generalforsamling. Fra og med 2018 er representasjon på Totonor sin generalforsamling endret og 

andelen Totonor dekket inngår nå i reisefordelingen til lagene. 

Vedtak: styret tar innspill fra HOT til etterretning og vil fortsatt jobbe for å redusere utgifter i 

forbindelse høstkonferanse og generalforsamling slik at den økonomiske belastning for travlagene 

og forbundet blir så lav som mulig. 

 

Sak 
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Forberedelse generalforsamling 

Gjennomgang saksliste og dokumenter for morgendagens generalforsamling 

 

 Eventuelt 

• Fra Lakselv Trav og Kjørelag er det kommet søknad om økonomisk støtte for å arrangere 

kurs på Lakselv Travbane juni -19.   

• Regnor Pedersen er en av få oppdrettere i Finnmark. For Regnor er store utgifter med reise 

og opphold for å delta på samlinger Avlinord og dermed bli berettiget til å få utbetalt 

følltilskudd. Regnor deltok på oppdretterseminar i regi DNT i februar. NNTF ser det som 

viktig at det re personer i Finnmark som satser på avl og vil i den forbindelse utbetale 

følltilskudd for 2018 til Regnor Pedersen. 

• I forbindelse med henvendelse fra Møysalen Travlag angående intervju med nyvalgt leder i 

HOT som stod på trykk i HT 8. februar, ble det fra NNTF tatt initiativ til møte mellom 

Møysalen og HOT samt NNTF i forbindelse med generalforsamlingen. Møysalen Travlag 

meldte forfall og møtet ble avlyst. 

 

 Møtet avsluttet kl 22.30 

June Reyes 

referent 

 


