
 

Protokoll 

styremøte 1/2019 

Nord-Norge Travforbund (NNTF) 

 

Tid: Søndag 20.01.2019 Kl 19.00 Sted: messenger 

Innkalt av: Steve Strøm 

Ordstyrer: Steve Strøm Referent: Steve Strøm 

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

Lagesen kom inn ved slutten av møtet.  Silje Eilertsen var med fra start for orientering om 

arbeidet i ungdomsgruppa. 

Saksliste: 

   Innkalling og saksliste godkjent uten anmerkninger 

Sak 

01/19 

 
 

Valg delegater til DNTs Generalforsamling 

Sak til NNTFs Generalforsamling. 

Forslag fra styreleder: hvert lag foreslår 2 representanter som er forespurt og kan reise. Foreslåtte 

representanter behøver ikke være medlem i respektive lag, men være valgbar i lag og forbund. Hvert 

lag må velge sine to representanter på sine respektive generalforsamlinger. Der kan bli foreslått 

samme person fra flere travlag. Dersom det ikke er kommet inn minimum 10 forskjellige navn til 

forbundets generalforsamling, supplerer generalforsamlingen med forslag på valgbare kandidater. 

NNTF generalforsamling stemmer over delegater ut fra forslagene. De 7 personer som får flest 

stemmer, og valgt leder i NNTF reiser til DNT sin generalforsamling. Vara blir nestleder i NNTF og 

de tre neste valgte navn. 

Forslag fra Else Bersvendsen: Sittende styre i NNTF stiller som delegater på DNTs 

generalforsamling. Resterende kommer inn som forslag fra lagene og stemmes på i 

generalforsamlingen i NNTF. 

Vedtak: Forslag fra NNTF styre; hvert lag foreslår 2 representanter som er forespurt og kan reise. 

Foreslåtte representanter behøver ikke være medlem i respektive lag, men være valgbar i lag og 

forbund. Hvert lag må velge sine to representanter på sine respektive generalforsamlinger. Der kan 

bli foreslått samme person fra flere travlag. Dersom det ikke er kommet inn minimum 10 forskjellige 

navn til forbundets generalforsamling, supplerer generalforsamlingen med forslag på valgbare 

kandidater. NNTF generalforsamling stemmer over delegater ut fra forslagene. De 5 valgte 

styremedlemmer i NNTF og 3 personer ut fra lagenes forslag som får flest stemmer reiser til DNTs 

generalforsamling. De neste fire navnene som har flest stemmer utgjør vara rangert etter antall 

stemmer. 

Sak 

02/19 

Søknad RP – kjøring Bodø 16.mars 2019 

Vedtak: Bodø tildeles en RP-kjøring 16. mars på Bodø Travbane. Løps- og premieoppsett som januar. 

Sak 

03/19 

Eventuelt 

Generalforsamling NNTF: oppstart kl 10.00. Ellers etter foreslått program. 

Mestvinnende ponnikusk Nord-Norge: det ordnes med plakett for mestvinnende ponnikusk 2018 som 

tildeles ved passende anledning. 

Neste styremøte: neste møte legges til Lødingen 16. februar. Oppstart fredag. Avsluttes lørdag 

ettermiddag. Steve ordner med møtelokaliteter og hotellrom. 

 Møtet avsluttet kl 21.00 

Steve Strøm  

referent  
 


