REFERAT FRA DNTs GENERALFORSAMLING LØRDAG 9. APRIL 2011
SCANDIC OSLO AIRPORT HOTEL, GARDERMOEN

Styreleder i DNT, Merete Johansen, ønsket æresmedlemmer, hederstegninnehavere, delegater,
presse og gjester velkommen til generalforsamlingen.
Det var fremmøtt delegater fra 12 forbund, 146 travlag og 5 medlemmer av styret – totalt 163
stemmeberettigede. Det fremkom ingen merknader til innkalling / saksliste og generalforsamlingen
ble erklært lovlig satt.

1.

Valg av fullmaktskomité til godkjenning av fullmaktene
Følgende ble foreslått: Ellen Minge, Hanne Sæbø, Evelyn Stillerud og Kjell G. Gaarder.
Vedtak:
Ellen Minge, Hanne Sæbø, Evelyn Stillerud og Kjell G. Gaarder ble enstemmig valgt som
fullmaktskomité.
Fullmaktskomiteen fungerte også som stemmeopptellingskomité.

2.

Valg av dirigent
Følgende ble foreslått: Arnt Foss.
Vedtak:
Arnt Foss ble enstemmig valgt som dirigent.

3.

Godkjenning av forretningsorden
Vedtak:
Utsendt forretningsorden ble enstemmig godkjent.

4.

Valg av to representanter til å undertegne protokollen sammen med styrets leder
Følgende ble foreslått: Arne Salberg og Knut Oftedal.
Vedtak:
Arne Salberg og Knut Oftedal ble enstemmig valgt til å undertegne protokollen sammen med
styrets leder.
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5.

Årsberetning 2010
Styreleder Merete Johansen innledet sakspunktet med en oppsummering av viktige saker som
har skjedd og hvilke utfordringer organisasjonen står ovenfor:
– Det føles ofte når man ser omtale av året som har gått, som om dette har vært Annus
Horribilis, og ja, vi har som forventet vært nødt til å jobbe i styret, det er derfor vi er der - og vi
har ikke kommet så langt som det vi har ønsket. Men har vi det egentlig så ille her i Norge? Vi
bor i et av de beste landene i verden når det gjelder travsport:
Premienivå er høyt, svært høyt - spesielt på lørdager og for norskfødte unghester.
Oppdretterpenger – 20 % tom 6 års-sesongen for varmblods! Vi er i verdenstoppen.
Løpstilbudet er godt, de aller fleste kan velge og vrake i løp - vi sliter med å fylle alle
løpene.
Unghest/norskfødt satsing – har fått et betydelig løft igjennom varmblodspakken. Det
har aldri vært så gode rammebetingelser for norskfødte unghester.
Dyrevelferd, Norge leder an. Et viktig område for å sikre omdømmet og aksept i
samfunnet.
Troverdig spillprodukt, helt nødvendig også for omdømme og aksept i samfunnet.
Spill og streaming teknologi – NR ligger langt fremme og har etter hvert skapt meget
gode e-produkter. Vår hardeste konkurrent når oss ikke til knærne.
En monopolsituasjon for spilleselskap som sikrer tilbakebetaling til sporten og
forutsigbarhet.
Vi er faktisk privilegert i Norge.
Den store saken som mangler i Norge er ”hest i næring”. Gode rammebetingelser for å drive
travsport som næring vil åpne for helt nye muligheter for travsporten – gjelder både for en ny
gruppe hesteeiere og trenerstanden. Vi fikk nei i første runde men vi må ikke slutte å jobbe for
dette. Det må jobbes målrettet, langsiktig og en god porsjon utholdenhet må til – og det må
jobbes bredt. Jo mer trykk fra alle kanter, jo bedre.
Så kan selvsagt alle ting bli enda bedre, men tenk over at vi har det kanskje ikke så aller verst.
Grunnmuren og forutsetningene for å lykkes og nå våre mål er definitivt tilstede, den største
trusselen for ikke og lykkes er oss selv. Det er vi som velger hvor vi skal bruke energien vår, om vi
skal være innadvendt eller utadvendt. Det er ingen andre enn oss som sitter her i denne salen
som kommer til å gjøre jobben for oss.
Hvilken jobb jeg snakker om?
I fjor la jeg frem Trav 2015 for andre gang og gikk høyt ut i forhold til at nå skulle det bli fart i
sakene. Hva har skjedd siden sist? Trav 2015 er konkretisert i en kortsiktig handlingsplan med
detaljerte tiltak og tidsfrister. Dette er en ny måte å jobbe på for travsporten. Rekruttering,
Organisasjonsutvikling og Profesjonalisering ble valg ut av styret som prioriterte
satsningsområder. Planen ble utviklet sammen med administrasjonen og administrasjonen satte
selv tidsfristene. Disse viste seg å være for ambisiøse i forhold til kapasitet og økonomi. Det har
vært en svært nyttig læringsprosess. Når et prosjekt som folkehesten skal lanseres får vi kun en
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sjanse til å lykkes. Dette var ikke styret villig til å gå på kompromiss med. Vi har i år svært mye
bedre forutsetninger for og lykkes og både planer og økonomi ligger til rette for gjennomføring.
Det er nå jobben begynner.
Styreleder minnet om DNTs visjon: DNT, en aktiv bidragsyter til samfunnsutviklingen med
sporten og travhesten i sentrum, og refererte deretter til samfunnsutviklingsspiralen fra Trav
2015.
– Vi vil ha vår rettmessige plass i samfunnet. Vi ønsker bedre rammevilkår for næringen, og vi
må få ut hvorfor travsporten er viktig – hva travsporten bidrar med i samfunnet. Først når vi
klarer å formidle alt det positive travsporten bidrar til vil vi kunne oppnå dette. Alle
arbeidsplassene som skapes, nye muligheter for landbruket og distriktene, hesten som
kulturbærer og hestens betydning som idrettsutøver, venn og terapeut.
Vi må oppleves som attraktiv å være sammen med. Vi trenger flere hesteeiere, vi ønsker oss
flere på banene, vi ønsker oss flere spillere, vi ønsker å vokse og vi ønsker å bli en folkesport.
For hvem legger vi til rette for? Ikke Ole Seigerud. Skal travsporten vokse og fremtiden sikres så
er det barnebarnet til Ole Seigerud som må finne travsporten interessant. Vi må tørre og spørre
hva de ønsker – hva skal til for at de skal bli hesteeiere, spillere og publikum på våre
arrangementer? Ole kommer til å gå på trav uavhengig av Folkehesten, Travskoler og prosjekt
Arrangement.
Endringsvilje?
Da jeg kom inn i styret for 2,5 år siden og i arbeidet med Trav 2015 ble jeg kjent med en
organisasjon som fremstod som endringsvillig. Resolusjonen fra 2008, Trav 2010 og Trav 2015 er
ambisiøse dokumenter som er godt forankret i organisasjonen og som vitner om ønske om at vi
vil fremover og vi vil ha endring. I praksis har styret erfart at det går fint med endringer; hos alle
andre enn “meg selv”. Dette er en svært uheldig kultur og den bidrar ikke til utvikling til
fellesskapets beste. Denne holdningen bidrar til motstand og forsterker egoet og behov for å
forsvare egen posisjon. Jeg har gått så langt og sagt at om organisasjonen er fornøyd med
tingenes tilstand og ikke ønsker endring så har de valgt feil styre.
”For å få noe du ikke har må du gjøre noe du ikke gjør”. Vi har ikke nok hesteeiere, vi har ikke
den plassen i samfunnet vi ønsker oss, vi har ikke de rammebetingelsene for å drive næring som
vi trenger og vi er ikke den folkesporten vi ønsker å være. Legg merke til ordet DU. Det er ikke
for å få noe du ikke har må noen ANDRE gjøre noe de ikke gjør. Hva kan du og din nærmeste
organisasjon gjøre for at vi skal nå våre mål?
Økonomi
Vi er ikke fornøyd med det store underskuddet, men viktige og virkningsfulle grep er nå tatt og
det var et sterkt behov for å gjøre en opprydding av økonomien. Budsjett, likviditetsbudsjett,
risikoanalyser, rapporteringsrutiner, delegasjonsreglement, fond og forholdet mellom
sentralorganisasjon og datterselskaper er tatt tak i. Det er gjort en betydelig jobb i forhold til
forenkling og opprydding slik at hvem som helst skal kunne lese og forstå det økonomiske bildet.
Oppryddingen er gjennomført og nye rutiner er innført. Vi har ristet alle lik ut av skapene og det
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ligger nå til rette for en forutsigbar økonomi. Nå er det viktig at vi alle er med på å bidra til at
DNT kan driftes innenfor budsjettrammen fremover gjennom god planlegging og omforente
prioriteringer.
Sport
Vi har vært vitne til fantastiske opplevelser i 2010. Jeg har frydet meg stort over gode
prestasjoner og ”ståpelsopplevelser”, og det lover godt for fremtiden. Jeg lar meg imponere av
fremgangen både for unghestene og de eldre som hevder seg. Åringene som tilbys på auksjonen
blir flottere og flottere og stammene bedre og bedre. Jeg tror vi allerede neste år vil kunne se at
nivået høynes – og det må det, om vi skal holde internasjonal klasse og skape firbente profiler.
Oppsummert har det vært et tøft, men svært givende år – men det har vært helt nødvendig
for å kunne legge til rette for å starte gjennomføring av tiltak og arbeidet mot målet som er
Trav 2015. Det er godt å vite at vi har prioritert formålet foran drift selv om det betyr at vi får
det trangere og må være svært bevisst pengebruken – en svært nyttig øvelse. Personlig vet jeg
at jeg leverer fra meg et bedre DNT en det jeg fikk, og at forutsetningene for og lykkes er
tilstede. Det er nå jobben begynner.
Etter styreleders innlegg ble det vist en presentasjonsvideo fra ”Klasseløpshelgen” med
kommentarer fra prosjektleder Torhild Grimseth Huseby.
Ordet ble deretter gitt fritt for kommentarer til årsberetningen.
Frode Horstad, Firda Travlag savnet styrets engasjement overfor driftsselskapene som sliter
tungt økonomisk og var opptatt av at man så ressursene som ligger der.
Bent Brustad, Lunde Travselskap tok opp behovet for sentralt faktureringssystem. I det
minstemuligheten for å legge inn startnekt på hester eid av personer som ikke gjør opp
regningen sin.
Oddmund Wallevik, Aurskog-Høland Travselskap kommenterte kompetansekursene for
travtrenere. Han hadde vært til stede på alle 3 kursene og fant de lite videreutdannede. Videre
tok han for seg lokalitetene til ”Klasseløpsauksjonen”. Nåværende teltløsning oppleves som trist,
og mente at spillehallen ville være et bedre egnet sted til å ta med seg potensielle hesteeiere.
Stiligere lokaler, bedre bevertning og bedre mulighet til å vise bort overstadig berusete
mennesker var ting som talte for flytting.
Torbjørn Frøysnes, hederstegninnehaver, understreket viktigheten av å få på plass ”hest i
næring”. Det er en uholdbar situasjon at vi ikke har samme rammebetingelser som andre
nasjoner. Det er viktig å ha et ryddig forhold til de departementer som er involvert i prosessen
og han ønsket at leder av den oppnevnte prosjektgruppen, Atle Larsen, oppga status for
arbeidet.
Nestleder Atle Larsen orienterte om arbeidet med ”hest i næring”. Statsbudsjettet var et stort
tilbakeslag for næringsaksept, men det er viktig at vi ikke gir opp og prosjektgruppen som består
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av Norsk Travtrenerforening, Geir Smeby og Atle Larsen jobber bredere politisk enn det er gjort
tidligere. Det er framskritt, men det går sakte og det er vanskelig å spå utfallet.
Jostein Grav, Østfold Travforbund var interessert i å vite mer om prosjektet ”Hestens Dag”, og
om det er bestemt dato for arrangementet. Videre stilte han spørsmål om baneprogrammet, og
ønsket uttalelse fra styret om hvordan det forholdt seg til et eventuelt bortfall av programmet.
Anne Berit Toft Vikse, Haugaland Tråvlag var opptatt av kuttene i DU-midler og mente det gikk
ut over travlagenes muligheter til å drifte treningsbanene sine, arrangere lokalkjøringer,
premiekjøringer og andre arrangement for å fremheve hesten på en positiv måte. DNT har med
dette fraskrevet seg ansvar i forhold til å inspirere grasrota til arbeid i DNTs ånd.
Per Sandbakken, Ringsaker og Furnes Travselskap uttrykte stor bekymring for det drastiske
medlemstapet i organisasjonen. Det blir oppfattet vanskelig å bli registrert medlem av DNT.
Trond Olav Salte, Jæren Travklubb var bekymret over reduserte bedekningstall selv om
betingelsene for avlsvirksomhet aldri har vært bedre. Tiltakene som er satt inn for å drive
oppdrett for ikke tilsiktede virkninger grunnet et alt for stort antall importerte hester og at
importreglementet må revideres for å tette smutthullene som finnes.
Øistein Eriksen, Oslo Travklubb syntes det var vondt å se at det som ble bygget opp i
tidsrommet 1995-2008 har blitt revet ned på kort tid gjennom store underskudd i 2009 og 2010.
Mente at styret fraskrev seg ansvar og at kontrollkomiteen heller ikke hadde gjort en god nok
jobb. Han var enig i at formålet til A-fondet ikke lenger var til stede, men at det var skremmende
at styret ikke hadde forstått hva det kunne brukes til. Han stilte deretter spørsmålstegn ved
investeringen i Nannestad. Han spådde at investert kapital og forpliktelser vil bli et mareritt i
fremtiden. Han etterlyste mål med satsningen i Bodø. Hva er status for anlegget og hvilke
forpliktelser DNT har. Han kunne heller ikke se noe resultat av prosjektet ”fra forbruk til formål”.
Hvordan skal inntjeningen på 30 millioner kroner skje? Avslutningsvis mente han at ansettelsen
av daglig leder stred mot DNTs lovverk. Hvilke prosedyrer ble fulgt?
Terje Bøe, Nord-Norge Travforbund mente at organisasjonen var på rett vei og tok spesielt for
seg sitt område. Nord-Norge har gjennomgått en vanskelig høst, men mente at man har kommet
godt ut av det. I landsdelen er det mange nye, unge medlemmer og hesteeiere, og det kjøres løp
med fulle felter.
Spørsmål ble besvart av styreleder Merete Johansen med unntak av Bodø som
generalsekretæren besvarte.
Bergen: DNTs administrasjon og Norsk Rikstoto har jobbet med saken og det er lagt frem forslag
til løsninger som foreløpig ikke er akseptert.
Sentralt faktureringssystem: Styret ønsker også dette, men ønsket modell er veldig
kostnadskrevende. Det er derfor ønskelig med en forenklet løsning som er økonomisk forsvarlig.
Det jobbes videre med dette. Uansett så fritas ikke den enkelte næringsdrivende å drive
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profesjonelt.
Videreutdanning travtrenere: Intensjonen var kompetansebygging og administrasjonen
evaluerer kursene.
Hestens Dag: Dato er ikke bestemt, men styret har bevilget midler til materiell. Dette er dog et
arrangement som skal drives av lag og forbund. Det ble videre opplyst om et samarbeidsmøte
med LMD og andre hesteorganisasjoner 12. april 2011, og departementet er tent på ideen.
DU-utvalget: Styret deler ikke talers oppfatning av at treningsanlegg ikke vil bli gitt hjelp/støtte i
2011. Styret har stoppet bevilgninger til nye anlegg i lys av vår økonomiske situasjon. Ellers er
rammen til DU-utvalget på samme nivå som i fjor, og utvalget gjør selv prioriteringene innenfor
denne.
Medlemskap: Medlemssystemet ble oppgradert i 2010, og det skal være vesentlig enklere med
innmelding av nye medlemmer.
Baneprogram: Det er selvsagt viktig med baneprogram på store dager, men vi må være villig til å
se på alternativer. Er det riktig å bruke penger på å sende flere program til samme person?
Banene og DNTs sportsavdeling ser på dette.
Klasseløpsauksjon: Styret deler talers syn angående lokaler og saken vil bli utredet.
Bedekningstall: Det jobbes med en utredning på import og eksport av travhester som vil bli
forelagt styret i løpet av høsten 2011.
Ansvarsfraskrivelse: Styret skylder ikke på andre og har vært veldig klar på at underskuddet
grovt sett kan deles slik; forpliktelser tidligere generalsekretærer og ubetalte prosjektmidler fra
Norsk Rikstoto. Prosjektmidlene er for øvrig overført til 2011 og således ikke tapt.
A-fondet: Fondet har mistet sin funksjon og det å fjerne fondet gir bedre mulighet til å forstå
DNTs regnskap.
Nannestad: Det er riktig at det p.t. ikke er økonomi i Nannestad, men dette er en langsiktig
investering som styret har en ambisjon om å forvalte til et toppidrettssenter for travere.
Fra forbruk til formål: Hvis det ikke er mer penger å hente fra Norsk Rikstoto, hvor skal vi da
hente penger fra? Vi må da være villige til å se på alternative måter for å jobbe mer
effektivt/smartere slik at pengene blir brukt mer på formålet. Styret har ikke lovt pengene
inneværende år, og prosjektets størrelse tilsier at det vil ta tid.
Ansettelse av Dale: Dale ble ansatt i en midlertidig stilling for å løse et akutt bemanningsbehov.
Ny organisasjonsstruktur er vedtatt og i ferd med å bli gjennomført. Styret har vurdert ønskede
egenskaper og kompetanse til en fremtidig generalsekretær og legger dette til grunn når det skal
ansettes ny generalsekretær.
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Bodø: Utbyggingen er inne i avsluttende fase med åpning i juli. Den er bygd innenfor vedtatte
budsjetter og fremstår som et av de mest vellykkede utbygninger i travets historie.
Årsberetningen ble deretter lagt fram for votering.
Vedtak:
Årsberetning 2010 ble enstemmig vedtatt.

6.

Revidert regnskap 2010
Generalsekretær Øystein Dale kommenterte regnskapet og presiserte at det kun behandles
DNTs regnskaper. BT AS og BTE AS behandles i egne generalforsamlinger. Regnskapsførselen er
endret i det DNT sentralforbundet og A-fondet er slått sammen. Dale henviste her til
redegjørelsen under kapitelet økonomi i årsberetningen. Vedrørende DNT fond for tilsluttede
selskaper så har dette tidligere blitt ført som et eget resultatregnskap. I 2010-regnskapet er
dette ført som et avdelingsregnskap i henhold til DNTs lover § 9-3.
Underskuddet er på 7,3 millioner kroner. 250 000 kroner er tilkommet regnskapet etter at
årsberetningen gikk til trykkeriet. Dette skyldes en sluttavregning på DU-aktiviteter. Det øvrige
skyldes følgende forhold:
- 2,35 millioner kroner i prosjektmidler fra Norsk Rikstoto, som er overført til 2011.
- 3,4 millioner kroner i ekstraordinære personalkostnader (lønns- og pensjonsforpliktelser)
- 800 000 kroner i overforbruk på auksjon og hest i næring (honorarer)
- 500 000 kroner i diverse driftskostnader som møtehonorarer (GF-vedtak 2010).
Revisor Øyvind Hjemgård, BDO AS leste revisjonsberetningen. Vedrørende A-fondet kunne
revisor fortelle at dette hadde vært vurdert overfor skattemyndighetene og konkludert at DNT
ikke er skattepliktig. Den næringsmessige aktiviteten har Norsk Rikstoto overtatt og formålet
med fondet er således ikke lenger til stede. Det er også foretatt en juridisk vurdering av
vedtektene til A-fondet i forhold til DNTs lovverk, og den konkluderer med at DNT har anledning
til å slå sammen DNT sentralforbund og A-fondet til ett regnskap i stedet for to.
Følgende delegater hadde ordet i saken:
Øistein Eriksen, Oslo Travklubb
Styreleder Merete Johansen
Per Tronstad, æresmedlem
Øistein Eriksen, Oslo Travklubb fremmet følgende forslag:
DNT regnskapet godkjennes ikke med den begrunnelse at det ikke fremkommer riktige
opplysninger vedrørende avvikling av A-fondet. Det bør vurderes om regnskapet for A-fondet
skal gjeninntre som et eget regnskap slik at A-fondet består i fremtiden. Det er påvist feil i
notene som må avklares før et regnskap kan godkjennes. Regnskapet legges frem for en
ekstraordinær generalforsamling.
Votering:
Revidert regnskap for 2010 ble vedtatt mot 1 stemme.
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7.

Drøfting av styrets forslag til langtidsbudsjett
Styreleder Merete Johansen presiserte viktigheten av forutsigbarhet og langsiktighet.
Økonomien er helt avhengig av spilleomsetningen og selv om inneværende år har startet godt,
har vi ingen grunn til å tro at vi uten videre får mye mer penger å rutte med i sporten. Dette
betyr at et langtidsbudsjett ikke blir snakk om hvor mye mer vi skal bruke, men hvordan vi skal
bruke det vi har. Her blir prosjektet ”fra forbruk til formål” en viktig brikke. Vi bruker like mye
penger på å drifte banene som vi bruker på premier – er det rett? Langtidsbudsjettet baseres på
bakgrunn av styringsdokumentet Trav 2015 som igjen konkretiseres gjennom årlige kortsiktige
tiltaksplaner som danner grunnlag for neste års budsjett. Summen av handlingsplanene skal føre
oss til oppnåelse av Trav 2015.
Styreleder åpnet deretter for debatt. Ingen delegater tok ordet i saken.

8.

Fastsettelse av godtgjørelse
Fastsettelse av godtgjørelse til styremedlemmer, kontrollkomité, revisor og andre tillitsvalgte.
Valgkomiteens innstilling:
Valgkomiteen foreslår at honorarene holdes uendret.
Vedtak:
Valgkomiteens innstilling ble enstemmig vedtatt.

9.

Vedta endringer i DNTs lov
a) Forslag fra Nitelven Travlag om tillegg til § 2-5 nytt punkt 7.
Det fastsettes en grense for hvor mange valgte/utnevnte verv man kan inneha i DNT,
gjeldende styreverv, i komiteer, utvalg, grupper og nemnder.
Ingen delegater hadde ordet i saken.
Votering:
Forslag fra Nitelven Travlag falt mot 9 stemmer.

b) Forslag fra Nitelven Travlag om presisering til § 2-8 punkt 3 i DNTs lov, inneholdende
normallov for travforbund samt normallov for travlag.
Fullstendig saksliste skal sendes de representasjonsberettigede innen 14 dager før
generalforsamlingen. Andre nødvendige saksdokumenter skal være tilgjengelig for
travforbundets medlemmer senest en uke før generalforsamlingen.
Sakslisten skal inneholde:
Årsberetningen
Revidert regnskap
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Innkomne forslag
Valgkomiteens innstilling
Følgende delegater hadde ordet i saken:
Kim Are Sveen, Drammen og Opland Travselskap
Robert Fossen, Nitelven Travlag
Robert Fossen, Nitelven Travlag (forslagsstiller) fremmet følgende reviderte forslag:
Endringsforslaget gjelder ikke normallov for travlag.
Votering:
Revidert forslag fra Nitelven Travlag ble enstemmig vedtatt.

c) Forslag fra Nitelven Travlag vedrørende § 3-2
Saken var til behandling på generalforsamlingen 2010 som ga følgende vedtak:
Styret pålegges til neste generalforsamling å fremme et forslag vedrørende representasjon på
fremtidige generalforsamlinger med tanke på å få en mer demokratisk sammensetning hva
angår antall medlemmer per stemmeberettiget.
Styret fremmet ikke endringsforslag da det mente at lokallagenes medbestemmelsesrett best
ivaretas gjennom nåværende lovverk og representasjon på generalforsamlingen.
Følgende delegat hadde ordet i saken:
Robert Fossen, Nitelven Travlag
Robert Fossen, Nitelven Travlag fremmet følgende endringsforslag i forhold til alternativ
løsning til opprinnelig forslag:
1 stemme:
1-50 medlemer
2 stemmer:
51-100 medlemmer
3 stemmer:
101-150 medlemmer osv.
Det gjelder da medlemmer over 16 år.
Votering:
Forslaget fra Nitelven Travlag falt mot 43 stemmer.

d) Forslag fra Nitelven Travlag om tillegg til § 3-4 punkt 11.
Lovutvalget gjøres om til Lovkomité og velges for 3 år av gangen, men dog slik at ett av
komiteens medlemmer er på valg hvert år. Det velges også ett varamedlem som er på valg
hvert år.
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Følgende delegat hadde ordet i saken:
Robert Fossen, Nitelven Travlag
Nitelven Travlag trakk forslaget.

e) Forslag fra Oppland Travforbund om endring i § 4-2
De ansatte i DNT skal være sikret representasjon i styret i Det Norske Travselskap.
(1) Styret i DNT består av:
- Leder
- Nestleder
- 3 styremedlemmer
- 1 ansattes representant som velges etter innstilling fra de ansatte
- 3 varamedlemmer
(2) Funksjonstiden til styrets medlemmer er 2 år, med mulighet for gjenvalg. Styret skal
velges slik at det hvert år velges 3 medlemmer. Varamedlemmer velges hvert år.
(3) Når det samlede styret er valgt velger generalforsamlingen leder og nestleder for ett år av
gangen, blant styrets medlemmer.
Ved stemmelikhet i styret har styrets leder dobbeltstemme.
Følgende delegat hadde ordet i saken:
Geir Smeby, Biri og Snertingdal Travselskap
Geir Smeby fremmet følgende tilleggsforslag på vegne av Biri og Snertingdal Travselskap og
Oppland Travforbund:
1 ansattes representant med personlig varamedlem som velges etter innstilling fra de
ansatte.
Votering:
Forslag fra Oppland Travforbund med tillegg fra Biri og Snertingdal Travselskap og
Oppland Travforbund ble enstemmig vedtatt.

f)

Forslag fra Oslo Travklubb om ny § 7-5
Lovutvalget endres fra å være et oppnevnt utvalg til å bli en generalforsamlingsvalgt
lovkomité.
Følgende delegat hadde ordet i saken:
Øistein Eriksen, Oslo Travklubb
Votering:
Forslag fra Oslo Travklubb falt mot 46 stemmer.
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g) Forslag fra styret i Det Norske Travselskap om endring i § 7-3
Styret fremmet et revidert forslag:
(1) Domskomiteen behandler alle saker som starter med en anmeldelse for brudd på DNTs
straffebestemmelser.
(2) Domskomiteen består av 3 medlemmer med varamedlemmer som alle velges på
generalforsamlingen.
(3) Domskomiteens medlemmer og varamedlemmer velges for 3 år av gangen, men slik at ett
medlem med personlig varamedlem velges hvert år.
(4) Domskomiteen velger selv sin leder.
(5) Domskomiteen settes med 3 medlemmer. Lederen eller dennes personlige varamedlem
skal alltid delta i forhandlingene.
(6) Domskomiteen er ikke underlagt styrende organers instruksjonsmyndighet.
(7) Hvis domskomiteen ser det nødvendig/formålstjenlig kan domskomiteen på selvstendig
grunnlag leie inn juridisk kompetanse.
Følgende delegater hadde ordet i saken:
Nestleder Atle Larsen
Jostein Grav, Østfold Travforbund
Øistein Eriksen, Oslo Travklubb
Arne Salberg, Oslo og Akershus Travforbund
Votering:
Revidert forslag fra styret i Det Norske Travselskap ble vedtatt mot 2 stemmer.

h) Forslag fra styret i Det Norske Travselskap om endring i § 7-4
Styret fremmet et revidert forslag:
(1) Appellkomiteen består av 3 medlemmer med personlige varamedlemmer som alle velges
på generalforsamlingen.
(2) Appellkomiteens medlemmer og varamedlemmer velges for 3 år av gangen, men slik at
ett medlem med varamedlem velges hvert år.
(3) Appellkomiteen velger selv sin leder.
(4) Appellkomiteen behandler og avgjør med endelig virkning alle avgjørelser truffet av
banedommerkomiteen og domskomiteen.
(5) Appellkomiteen er ikke underlagt styrende organers instruksjonsmyndighet.
(6) Hvis Appellkomiteen ser det nødvendig/formålstjenlig kan Appellkomiteen på selvstendig
grunnlag leie inn juridisk kompetanse.
Følgende delegat hadde ordet i saken:
Nestleder Atle Larsen
Votering:
Revidert forslag fra styret i Det Norske Travselskap ble enstemmig vedtatt.
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i)

Forslag fra styret i Det Norske Travselskap om endring i § 7-5
Styret fremmet et revidert forslag i forhold til frister under instruks for valgkomiteen:
Innspill skal gjøres skriftlig til valgkomiteens leder senest innen 6 uker før
generalforsamlingen.
Valgkomiteens innstilling skal – i den grad det er mulig – være generalsekretæren i hende
senest 3 uker forut for generalforsamlingen og skal vedlegges selve innkallingen til
generalforsamlingen.
Følgende delegater hadde ordet i saken:
Svein Norling, Telemark Travforbund
Jostein Grav, Østfold Travforbund
Styreleder Merete Johansen
Arne Salberg, Oslo og Akershus Travforbund
Votering:
Forslag fra styret i Det Norske Travselskap ble enstemmig vedtatt.
Generalforsamlingen ba om protokolltilførsel på at det skal utarbeides en oversikt over
tilgjengelig juridisk kompetanse i organisasjonen.

j)

Forslag fra Oslo Travklubb om ny § 7-6
Opprettelse av eget påtaleorgan.
Følgende delegater hadde ordet i saken:
Øistein Eriksen, Oslo Travklubb
Jens Kr. Grønsand, leder av domskomiteen og hederstegninnehaver
Nestleder Atle Larsen
Votering:
Forslaget fra Oslo Travklubb falt mot 71 stemmer.

k) Forslag fra styret i Det Norske Travselskap om endring i § 12-5
Straff i forbindelse med dopingsaker, henvises til § 9 (2) i Dopingreglementet.
Følgende delegat hadde ordet i saken:
Nestleder Atle Larsen
Votering:
Forslaget fra styret i Det Norske Travselskap ble enstemmig vedtatt.
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l)

Forslag fra styret i Det Norske Travselskap om endring i § 5-10 punkt 1
Travforbundets sekretærfunksjon ivaretas av en ansatt person med arbeidsavtale med DNT,
alternativt av en ansatt person i driftsselskapet tilknyttet travbanen.
Delegatene fikk utlevert protokoll fra møte mellom DNT og NTL og forbundssekretærenes
tillitsmann (FF).
Følgende delegater hadde ord i saken:
Styreleder Merete Johansen
Geir Smeby, Biri og Snertingdal Travselskap
Knut Oftedal, Rogaland Travforbund
Tore Hansen, Hedmark Travforbund
Votering:
Forslaget fra styret i Det Norske Travselskap ble vedtatt med 121 stemmer.

10. Innkomne forslag
a) Forslag fra Oppland Travforbund og Telemark Travforbund om familiemedlemskap.
Innstilling fra styret i Det Norske Travselskap:
Det utarbeides generelle regler for familiemedlemskap og utkast til disse legges frem for
drøfting på høstkonferansen 2011.
Votering:
Innstilling fra styret i Det Norske Travselskap ble vedtatt mot 1 stemme.

b) Forslag fra Oppland Travforbund og Hedmark Travforbund
Styret i Det Norske Travselskap pålegges å ta en gjennomgang av hestesportens organisasjon
med det formål å justere organisasjonen slik at den blir som forutsatt i Odelstingsproposisjon
nr. 10 (1995-1996) om lov om endring i lov 1. juli 1927 nr 3 om veddemål ved totalisator.
Følgende delegater hadde ordet i saken:
Ole Seigerud, Oppland Travforbund
Eli Landaas, hederstegninnehaver
Styreleder Merete Johansen
Øistein Eriksen, Oslo Travklubb
Endre Storhaug, Hallingdal Tråvlag
Votering:
Forslag fra Oppland Travforbund og Hedmark Travforbund ble vedtatt med 94 stemmer.
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11. Valg
Valgkomiteens leder, Svein Norling, redegjorde for valgkomiteens arbeid og begrunnet deres
innstilling.
a) Styre til DNT
Følgende styremedlemmer var på valg for to år:
Merete Johansen
Atle Larsen
Torhild Grimseth Huseby
Valgkomiteens innstilling til styremedlemmer:
Atle Larsen
Tove Paule
Sven-Tore Jacobsen
Følgende delegater hadde ordet i saken:
Styremedlem Carl Petter Brun
Styremedlem Tina Dale Brauti
Øistein Eriksen, Oslo Travklubb
Kurt Roger Pedersen, Midt Finnmark Travlag
Styreleder Merete Johansen
Øistein Eriksen, Oslo Travklubb fremmet følgende forslag til styremedlem:
Harald Einang
Kurt Roger Pedersen, Midt Finnmark Travlag fremmet følgende forslag til styremedlem:
Merete Johansen
Styreleder Merete Johansen gjorde det klart for forsamlingen at hun ikke stilte til gjenvalg.
Det forelå derved 4 foreslåtte kandidater til styremedlemmer, og delegatene ble bedt om å
foreta skriftlig valg.
Votering:
Den skriftlige avstemmingen ga følgende resultat:
Tove Paule
Atle Larsen
Sven-Tore Jacobsen
Harald Einang

148 stemmer
127 stemmer
122 stemmer
57 stemmer

Vedtak:
Tove Paule, Atle Larsen og Sven-Tore Jacobsen valgt som styremedlemmer for to år.

Følgende varamedlemmer var på valg:
Geir Stangeland
1. varamedlem
Per Erik Hagen
2. varamedlem
Øystein Østre
3. varamedlem
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Valgkomiteens innstilling til varamedlemmer:
Per Erik Hagen
1. varamedlem
Trygve Holtebekk
2. varamedlem
Kim Are Sveen
3. varamedlem
Vedtak:
Valgkomiteens innstilling til valg av varamedlemmer for ett år, ble vedtatt ved
akklamasjon.

Valgkomiteens innstilling til leder og nestleder for ett år:
Atle Larsen
Leder
Tove Paule
Nestleder
Vedtak:
Atle Larsen valgt som leder for ett år ved akklamasjon.
Tove Paule valgt som nestleder for ett år ved akklamasjon.

Styret i DNT får derved følgende sammensetning:
Atle Larsen
Leder
Tove Paule
Nestleder
Carl Petter Brun
Styremedlem
Tina Dale Brauti
Styremedlem
Sven-Tore Jacobsen
Styremedlem
Per Erik Hagen
Trygve Holtebekk
Kim Are Sveen

1. varamedlem
2. varamedlem
3. varamedlem

b) Kontrollkomité
Følgende var på valg for ett år:
Håkon Moe
Kari Blom
Oddmund Eggum
Varamedlem Gunnar Eirik Flåten
Valgkomiteens innstilling:
Kari Blom
Aage Hvinden
Bjørn Sigvard Hansen
Varamedlem Gunnar Eirik Flåten
Vedtak:
Valgkomiteens innstilling ble valgt ved akklamasjon.
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Kontrollkomiteen får derved følgende sammensetning:
Kari Blom
Medlem
Aage Hvinden
Medlem
Bjørn Sigvard Hansen
Medlem
Gunnar Eirik Flåten

Varamedlem

c) Avlskomité
Følgende var på valg for to år – varmblods:
Jostein Rekstad
Varamedlem Truls Heslien
Valgkomiteens innstilling:
Jostein Rekstad
Varamedlem Terje Hotvedt
Følgende var på valg for to år – kaldblods:
Ola Martin Aasen
Varamedlem Petter Glittum
Valgkomiteens innstilling:
Nils Ø. Vallesether
Varamedlem Petter Glittum
Vedtak:
Valgkomiteens innstilling ble valgt ved akklamasjon.

Avlskomiteen for varmblods får derved følgende sammensetning:
Jostein Rekstad
Medlem
Berit Tveter Alm
Medlem
Per Erik Hagen
Medlem
Terje Hotvedt
Ingar Hagen

Varamedlem
Varamedlem

Avlskomiteen for kaldblods får derved følgende sammensetning:
Tone M. Blindheim
Medlem
Ole Ødegaard
Medlem
Nils Ø. Vallesether
Medlem
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Petter Glittum
Lars O. Romtveit

Varamedlem
Varamedlem

d) Domskomité
Følgende var på valg for tre år:
Jan A. Enger
Varamedlem Oddny Delet
Valgkomiteens innstilling:
Jan A. Enger
Varamedlem Morten Valstad
Vedtak:
Valgkomiteens innstilling ble valgt ved akklamasjon.

Domskomiteen får derved følgende sammensetning:
Jens Kr. Grønsand
Medlem
Ole Jørgen Eng
Medlem
Jan A. Enger
Medlem
Per Dag Hole
Einar Berg
Morten Valstad

Varamedlem for Grønsand
Varamedlem for Eng
Varamedlem for Enger

e) Appellkomité
Følgende var på valg for tre år:
Finn Hagen
Varamedlem Bjørn Steinar Moe
Valgkomiteens innstilling:
Tormod Thorbjørnsen
Varamedlem Thormod Skaare
Følgende hadde ord i saken:
Valgkomiteens leder Svein Norling
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Valgkomiteens leder fremmet revidert innstilling til Appellkomité da foreslått kandidat ikke
var valgbar i henhold til regelverket:
Finn Hagen
Varamedlem Bjørn Steinar Moe
Vedtak:
Valgkomiteens reviderte innstilling ble valgt ved akklamasjon.

Appellkomiteen får derved følgende sammensetning:
Halvor Høyem
Medlem
Benny Rustviken
Medlem
Finn Hagen
Medlem
Thor Gerner Holager
Ole Østby
Bjørn Steinar Moe

f)

Varamedlem for Høyem
Varamedlem for Rustviken
Varamedlem for Hagen

Valgkomité
Følgende var på valg for ett år:
Svein Norling
Varamedlem Ole Seigerud
Gustav Larsen
Varamedlem John Blindheim
Arne Salberg
Varamedlem Kjellaug Langaard
Bjørn Schei
Varamedlem Terje Bøe
Ulf Johansen
Varamedlem Arne Herberg
Valgkomiteens innstilling:
Arne Salberg
Ole Seigerud
Willy Salvesen
Bjørn Schei
John Blindheim

Varamedlem Ulf Johansen
Varamedlem Tore Hansen
Varamedlem Ole Johnny Solberg
Varamedlem Terje Bøe
Varamedlem Knut Oftedal

Vedtak:
Valgkomiteens innstilling ble valgt ved akklamasjon.

Merete Johansen takket dirigenten for vel utført oppgave. Hun overrekte deretter blomster
til de som avsluttet sine oppgaver som tillitsvalgt i DNT: styremedlem Torhild G. Huseby,
varamedlemmene Geir Stangeland og Øystein Østre og kontrollkomiteens leder, Håkon Moe.
Atle Larsen takket forsamlingen for den tillit den hadde vist ham gjennom valget. Han takket
18

Merete Johansen for den jobben hun har utført som styreleder og overrekte blomster som
takk for innsatsen.
Under kveldens middag ble det utdelt følgende utmerkelser:
DNTs hederstegn: Mattis Asplin
Årets travlag: Brandval og Kongsvinger Travlag
Årets ildsjel: Oddny Delet
Årets oppdretterbragd: Bjørn Rishaug

Oslo, april 2011

Arne Salberg

Merete Johansen

Knut Oftedal
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