
 
 

 

 

PROTOKOLL 

fra styremøte 8/2019 i 

Nord-Norge Travforbund (NNTF) 

 

Tid: Tirsdag 20.08.2019 kl. 2000 Sted: messenger 

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 

29/19 

Godkjenning protokoll 7/19 

Styret gjennomgikk protokoll. Der ble en debatt omkring sak 24/19. Dette vedtak er av en slik 

karakter at en må være sikker på hva som er rett å gjøre.  

 

Vedtak: 

Alle styremedlemmene godkjente protokoll, men styremedlem Tina Lagesen ville ha følgende 

kommentar til sak 24/19: «Jeg, Tina Lagesen, støtter at det gjøres tiltak, men jeg har etter at 

enstemmig vedtak i styret ble gjort, kommet til at jeg ikke kan stille meg bak den vedtatte 

avstraffelsen». 

 

Sak 

30/19 

Orientering 

Karasjok: Styreleder orienterte om at der er satt i gang en prosess i forhold til sak 28/19 

Karasjok. Styreleder kjører til Karasjok onsdag 21.08 2019 og henter ut de aktuelle dokumenter. 

Styreleder har fått utskrift av gjeldende konto fra bank. 

 

Advokat: Der er kommet mail fra «utnevnt» sekretær for Indre Salten Travlag, Harstad 

Oppland Travlag, Ofoten Travlag, Tromsø Travlag, Karasjok Travlag og Sør-Varanger Travlag 

om at de fortsatt kjører advokat mot eget Forbund og Sentralorganisasjonen med krav om 

ekstraordinær generalforsamling. Styret i NNTF tar dette ti orientering, og ser dette som enda 

en bekreftelse på at vedtak i sak 24/19 er en riktig avgjørelse. 

 

Sak 

31/19 

Terminliste 2019 

Det var debattert godt omkring løpsfrie perioder og løpsdager generelt.  

 

Vedtak: Styreleder lager et skriv som sendes DNT til Styremøte 23.08.2019 

 

Sak 

32/19 

Løpsutskriving Nord Norge. 

Nord Norge kjenner spesielt på problematikken omkring løpsutskriving og følger dette får for 

de forskjellige grunnlagsklasser. 

 

Vedtak: Tina Lagesen skal sammen med andre aktører få sammen satt i pennen et skriv som 

sendes de ansvarlige innad i organisasjonen.   

 
 

 

 

Møtet hevet kl. 2130 

 

Referent Steve Strøm 


