PROTOKOLL ‐ DNTs GENERALFORSAMLING LØRDAG 23.‐24. APRIL 2016
SCANDIC OSLO AIRPORT HOTEL, GARDERMOEN
Styreleder i DNT, Atle Larsen, ønsket æresmedlemmer, hederstegninnehavere, delegater, presse,
gjester og ansatte velkommen til generalforsamlingen.
Det var fremmøtt delegater fra 160 lag og forbund og 6 medlemmer av styret – totalt 166
stemmeberettigede. Det fremkom ingen merknader til innkalling/saksliste og generalforsamlingen
ble erklært lovlig satt.
På lørdag ble sakene 1 til og med 9, med unntak av sak 7, behandlet. Søndag ble sakene 7, 10 og 11
behandlet.
Sak 1 Valg av fullmaktskomité til godkjenning av fullmaktene
Følgende ble foreslått: Sverre Hosen(leder), Elin Kristin Nilsen, Jorunn Svensson og Laila Stolpnes
Vedtak:
Sverre Hosen(leder), Elin Kristin Nilsen, Jorunn Svensson og Laila Stolpnes ble enstemmig valgt som
fullmaktskomite.
Fullmaktskomiteen fungerte også som tellekorps.

Sak 2 Valg av dirigent
Følgende ble foreslått: lørdag Odd H. Johansen og søndag Kim Are Sveen
Vedtak:
Odd H. Johansen ble enstemmig valgt som dirigent på lørdag og Kim Are Sveen ble enstemmig
valgt som dirigent på søndag.
Sak 3 Godkjenning av forretningsorden
Følgende hadde innlegg i saken:
Øystein Eriksen
Atle Larsen
Tove Paule
Vedtak:
Utsendt forretningsorden ble enstemmig godkjent.
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Sak 4 Valg av to til å undertegne protokollen sammen med styrets leder
Følgende ble foreslått: Ole Ødegaard og Geir Smeby
Vedtak:
Ole Ødegaard og Geir Smeby ble enstemmig valgt til å undertegne protokollen sammen med
styrets leder.

Sak 5 Årsberetning 2014
Styreleder Atle Larsen innledet sakspunktet med en oppsummering av viktige saker og hvilke
utfordringer organisasjonen står overfor. Styreleder Larsens tale gjengis her.
Kjære Generalforsamling,
Det er viktig å ta vare på gledene med sporten. Dessuten er det viktig at man snakker hverandre opp
og ikke snakke hverandre ned.
Sportsutvikling
Som vi så av filmen «DNTs årskavalkade 2015» har norske hester hatt en fantastisk fremgang i året
2015. Norske hester har tjent mer penger i Sverige enn svenske hester har gjort i Norge. «Made in
Norway» har fått en ny betydning. Norske hester hevder seg overalt, i Sverige, Frankrike og USA
(VM). Oppdretterpenger i % av premienivået er verdensledende i Norge. DNT har bidratt direkte med
mer enn 18 MNOK i premie‐ og oppdretterpenger.
Dessverre har antall hester født falt, men kvaliteten har aldri vært bedre. Gledelig er det også at
nedgangen i antall bedekninger har stoppet opp og nå viser en svak økning. De oppnådde prisene på
DNTS åringsauksjon har aldri vært så gode som i 2015.
Flere hester til start
«Til start» er det godt prosjekt for å øke startprosenten til norskfødte travere. Det er i øyeblikket i
underkant av 3000 hester i startklar alder som ikke deltar i totoløp. DNT har også økt minstepremien
til kr. 3000,‐ for å stimulere flere til å melde sin hest til norske spilleløp.
Spillutvikling
Spill på hest har vist en svak utvikling i hele Europa, dog med svak økning i Norge og Sverige. I Norge
skyldes økningen at vi spiller mer på hesteløp som finner sted i andre land enn Norge. Konkurransen i
markedet blir stadig hardere. Travsporten må støtte opp om vårt eget spillselskap. Mer enn 90% av
inntektene til norsk travsport kommer i form av overføringer fra Norsk Rikstoto(NR).
Prosjekt Banedrift
Prosjektet har fått en del kritikk. Det er levert samhandlingsprosjekter som har gitt en del
besparelser, men totalt sett skulle vi ønske at resultatene var enda bedre. Det er nødvendig med en
bedre samhandling mellom driftsselskapene, men muligheten for DNT til å gjennomføre en slik
samhandling møter utfordringer på grunn av norsk travsports organisasjonsform.
Eiendom
Travsportens største verdi utover to‐ og firbeinte aktører, er eiendom. Sporten må koordinere seg og
sørge for en samlet, profesjonalisert drift av våre eiendommer.
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Organisasjon
Tall fra de senere år, viser at DNT har utfordringer når det gjelder medlemsutvikling og rekruttering.
Det er fortsatt for mange særinteresser i sporten, det er tungrodd, og samlet sett bidrar ikke dette til
å gi oss et bedre omdømme. Det er viktig å fremvise sporten som så attraktiv som den faktisk er.
Samarbeid med andre hesteorganisasjoner og hesteraser er viktig.

Statsavgift
NR betaler skatt på bruttoomsetningen av spill på hest til den norske staten. Dette er en særskatt
som er særdeles konkurransevridende. Norsk Tipping betaler til sammenligning ingen slik avgift.
Norsk travsport må fortsette å jobbe mot det politiske miljøet for å oppnå minst like gode vilkår som
den andre store aktøren i markedet.
Hestevelferd
Dopingarbeidet er veldig viktig. Det er en stor utfordring å henge med de som ønsker å jukse.
Behandlingen av Westergaard‐saken har dessverre tatt altfor lang tid, og er med å bidrar til å gi et
dårlig omdømme for travsporten.
Trav 2020
Strategiplanen er veikartet for fremtiden. Vi ser frem til utvalgsleder Per Garbergs presentasjon
senere under generalforsamlingen.
Jeg vil også benytte anledningen til å takke styremedlemmene for et godt samarbeid. Takk også til
Tore Kristiansen og hans team for en skikkelig god jobb.
Lykke til med dagen og lykke til med valgene!

Det ble åpnet for innledende kommentarer/innspill til årsberetningen:
Trygve Bjørge, Ringerike Travlag ‐ Kommentar til side 108: Banene skal rammestyres, vi må få
gjeninnsatt representantskapet i NR. Jeg ønsker å berømme styret for økning av minstepremier. Men
startgebyrene kunne man spart seg.
Styreleder Atle Larsen ‐ Regnskapene viser et lite overskudd. Startgebyrene deles mellom banene og
DNT. Dette er en kjærkommen inntekt både for banene og for DNT. Det er føringer fra LMD som
førte til endringer i vedtektene. Det ble diskutert i det nye styret etter den forrige
generalforsamlingen og også med NR. Det ble gjort vedtektsendringer i NR i 2010 hvor formålet var
beskyttelse av spillemonopolet. Styrets konklusjon var at man ikke kunne gå imot føringer fra LMD.
Per Erik Hagen, Travavl.no ‐ Det er nå laget en ny avlsplan for varmblods. Det har blitt en mer
detaljert oversikt over hingstene. Eliteavlshopper er et viktig virkemiddel for rekruttering. Viktig at
denne helgen blir brukt til å ta gode avgjørelser.
Jørgen Midtlyng, Stjørdal Travsportforening ‐ Det pågår noe svært viktig for tiden, det handler om
eiendom. I 2014 pågikk det to store prosjekter, blant annet på Forus og i Midt‐Norge.
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Tom Rune Bratlien, Oppland Travforbund ‐ Samarbeidende organisasjoner. Det nye styret bør lage
statutter for samarbeidet med samarbeidende organisasjoner.

Årsberetningen 2015
Øistein Eriksen, Oslo Travklubb – Det bør fremkomme mer informasjon om Leangen i beretningen.
Knut Weum, Buskerud Travforbund – Viser til sak om at kontrollkomiteen stadig mangler
dokumentasjon fra datterselskaper. Konklusjonen er at styret ikke har tatt tak i dette. Dette må det
ryddes opp i.
Torgeir Bakken, Øst‐Telemark Travselskap – Kontrollkomiteen har en viktig funksjon. Vil også
berømme styret for mange gode vedtak.
Trond Olav Salte, Rogaland Travforbund – Kommunikasjon og omdømme er viktig for at travsporten
skal vokse, og vi er avhengige av en høy, etisk holdning. Fair‐play kultur, anti‐doping arbeid og tydelig
respekt for hesten som individ, er viktige for sporten. I dag har vi et godt dopingreglement og et godt
nordisk samarbeid. Så lenge det er penger i sporten vil det alltid være noen som vil prøve å jukse.
Honnør til Anne Wangen og dopingkomiteen for deres arbeid. Økning i uanmeldte dopingbesøk er
veldig positivt. Oppfordring til alle om å ta imot disse kontrollørene med åpne armer. De gjør en
særdeles viktig jobb for norsk hestesport.
Edmund Morewood, Midt‐Norge Travforbund ‐ Det er ikke nødvendig at det står noe spesifikt om
eiendom i årsberetningen. Dette ligger i Midt‐Norges regnskap. Det vil være Midt‐Norge Travforbund
som vil måtte ta den økonomiske støyten for voldgiftssaken. Voldgiftssaken skal opp i retten 18.‐
19.mai 2016.
Bente L. Espebu, Åmli Trav‐ og hestesportlag – Rekrutteringen til ponnitravet, synes dette er for lite
profilert av DNT og av norsk travsport generelt. Man bør også se på regelverket når det gjelder nedre
aldersgrense på ponnikuskene. Man bør vurdere dyktigheten til den enkelte.
Sigurd Jeremiassen, Verdal Travlag – Ønsker en kort uttalelse om de ekstraordinære
generalforsamlingene i Midt‐Norge 21.12.14 og 06.01.15. Ba styret om en redegjørelse for de sakene
lovutvalget har sett på.
Tove Paule, leder lovutvalget – Kort kommentar om at lovutvalget har vært utnevnt av styret. Det er
ingen hemmelighet at lovutvalget og DNT ikke alltid har vært enige. Lovutvalget har fulgt med på
prosessen i Midt‐Norge og har også mottatt mange telefonhenvendelser om saken.
Svein Morten Buer, Oslo og Akershus Travforbund – Når det gjelder kontrollkomiteens
anmerkninger, ligger hovedansvaret på eieren. Når det gjelder Bjerke, så trakk tidligere
generalsekretær Rune E. Gustavsen seg ut av styret i Bjerke Travbane Eiendom AS høsten 2015. Salg
av areal på Bjerke vil bli brukt til nedbetaling av gjeld og til vedlikehold av området.
John Blindheim, Vestenfjeldske – Kontrollkomiteen og dens arbeid har blitt kommentert tidligere.
Det anmodes om en kommentar fra kontrollkomiteens leder.
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Aage Hvinden, leder Kontrollkomiteen – Man har tidligere kommentert situasjonen i Bergen og på
Sørlandet. Kontrollkomiteen har kontinuerlig bedt om fortløpende informasjon om regnskap og
vesentlig informasjon. Når det gjelder Bergen, har administrasjonen blitt bedt om å skaffe
informasjon. Jeg har også henvendt meg til DNTs representant i styret Tore Fyrand for mer
informasjon, dette mottok kontrollkomiteen først 14.03.16, en dag før møte i kontrollkomiteen, hvor
man skulle skrive sin beretning.

Jan Bragerhaug, Valdres Travlag – Eiendommene er en arv fra våre forgjengere. Det er viktig å ta
godt vare på disse til våre etterkommere. Vil også berømme Biri travbane som har snudd minus til
pluss ved å blant annet selge en del av parkeringen til Vegvesenet og ved økt salg av mat. Når det
gjelder Bjerke travbane finnes vel ikke bedre beliggenhet, i byen med mennesker rundt overalt.
Burde vært flere hester i aktivitet. Viktig å utvikle det vi har.
Turid Myren Tuverud, Nitelven Travlag – Det finnes ingen strategisk plan for utviklingen av Norsk
Travsportsenter, det er skremmende. Hvilke planer foreligger for NTS?
Elin Bergseth, styreleder i NTS – Vi har akkurat hatt en generalforsamling og skal ha styremøte og
medlemsmøte neste uke.
Oddmund Wallevik, Aurskog og Høland Travselskap – Man bør jobbe hardere med omdømme til
sporten. I det siste har to større profiler innen sporten vært portrettert i media, men de har unnlatt å
nevne sin tilknytning til travsporten. Det er trist. Ellers bør de ulike banene gjøre en oppryddingsjobb
rundt banene slik at de fremstår mer attraktive enn de gjør i dag.
Rolf Høyland, Indre Salten Travlag – Folkehesten et fantastisk prosjekt. Saken om Leangen er en trist
sak. Man er altfor flinke i travet til å snakke om hvor dårlig alt er. Snakk positivt om travet!
Carl Petter Brun, Levanger og Omegn Travlag – Voldgiftssaken der DNT v/styrets leder har gått til sak
mot 12 travlag. Det er ikke avsetning i 2016 budsjettet til denne saken. Det finnes ikke noe vedtak i
MNTF om at de fritar DNT for økonomisk ansvar.
Atle Larsen, styreleder ‐ Når det gjelder kontrollkomiteen vil jeg henlede mot side 43 i forslagshefte
hvor ny instruks for kontrollkomiteen er foreslått. DNT har ufrivillig fått eiendeler i Bergen og på
Sørlandet. Når det gjelder salg av Leangen, har denne diskusjonen pågått siden slutten av 90‐tallet.
Da var ikke DNT med på diskusjonen. Det var 80% av delegatene som var enige om salg av Leangen. I
juni 2014 på et styremøte i Trondheim, hvor DNT‐styret og styret i Midt‐Norge hadde et felles
styremøte, var det enighet om salg. Det kom to nye inn i styret, Sven‐Tore Jacobsen og Carl Petter
Brun, og deretter ble det omkamp. På MNTF sin generalforsamling for en måned tid siden var tallet
70‐30 for salg. Det er alltid flertallet som bestemmer.
Carl Petter Brun, Levanger Travlag – Det var ikke tenkt at denne saken skulle inn i
generalforsamlingssalen selv om det er mulig at det er noen som er uenige i det. Det jobbes ikke mot
flertallet. Sammen med vedtaket ble det sendt ut noen forutsetninger, det foreligger ikke nytt vedtak
om at kriteriene ikke skal gjelde. Forutsetninger er ikke diskutert i MNTF‐styret. Når det meste
foregår på bakrommet, er det vanskelig å forholde seg til.
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Jørgen Midtlyng, Stjørdal Travsportforening ‐ Referer til styrereferat fra 2013. Vedtaket inneholder
en fullmakt til å utrede salg av Leangen, under forutsetning av at enkelte kriterier skulle være
innfridd. På felles styremøte 22.08.15, erkjente styret i DNT både fullmakten og kriteriene, men
konstruerte opp en historie om hvordan kriteriene var innfridd.
Vedtak: Årsberetningen for 2014 og 2015 ble enstemmig godkjent

Sak 6 Revidert regnskap 2014 og 2015
Årsregnskap 2014
Styreleder Atle Larsen la frem årsregnskapet for 2014
DNT: Overskuddet for 2014 var 3,6 MNOK.
BTE: Underskudd skyldes finansielle kostnader. Gjeldsbelastningen er stor, men verdien på
eiendomsmassen er betydelig større.
Utviklingen på Bjerke skjer i regi BTE AS, oppsiden av verdiene er i vårt eget system.
NTS: Utviklingen av NTS henger sammen med utviklingen av BTE. Utviklingen av BTE går senere enn
forventet. Det å jobbe mot myndigheter går ikke alltid raskt. Fremskynde prosessen på Bjerke er
uklokt. Utviklingen av NTS bremses av forsinkelsen på Bjerke. Dette er også bakgrunnen for at
strategiplanen for NTS er forsinket.
Bergen: Utfordringer i 2014 og bedre i 2015.
Svein Morten Buer, Oslo og Akershus Travforbund – Likviditeten har svekket seg siden 2013 og den
er ytterligere svekket i 2014 og 2015. Ba om en redegjørelse fra styret.

Årsregnskap 2015
Styreleder Atle Larsen la frem årsregnskapet for 2015.
Regnskapet viser et overskudd på 1,4 MNOK. Det var budsjettert med et overskudd på 1,7 MNOK.
Det er i 2015 brukt mer penger på hesteeier ‐ og oppdretterpremier. Inntekten (tilskuddet fra NR)
har vært det samme de siste 4 år. Momsrefusjonen var ca 400.000 mindre enn budsjettert.
Kostnader har holdt nivå. Totalt sett har det vært en svak økning av egenkapitalen.
DNT har brukt 1 MNOK mer på samarbeidende organisasjoner, i tillegg til en lønnsøkning på 2%. Det
ble ansatt en ny person innen eiendom. Generalsekretæren hadde en etterlønn på ett år.
Avsetningen ble gjort i mars 2016. Termineringen av Rune Gustavsens kontrakt antas å gi en
merkostnad på ca 1 MNOK. Viser for øvrig til note 8 som viser at kostnadene for driften av DNT har
vært ca 3% lavere i 2015 enn foregående år.
Et kortsiktig lån på 600.000,‐ til Bergen Travpak, har blitt gjort om til langsiktig lån. Ellers ingen nye
lån i 2015. BTE noe bedre enn foregående år. I BT AS viser regnskapet et lite overskudd. De overfører
betydelige midler til hesteeierne, og har en egenkapital på 6,3 MNOK.
NTS: Underskuddet skyldes at driftsleder har vært syk og man har måtte leie inn ekstern
kompetanse.
Jan Bragerhaug, Valdres Travlag – Man ser at antall årsverk økte både i 2014 og 2015. Det er
merkelig at all innsparing skal foregå på travbaner og ikke i administrasjonen.
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Svein Morten Buer, Oslo og Akershus Travforbund ‐ Man ser at likviditeten er dårligere, hvordan
løser man dette? Det står under note 17 at lånet til Norsk Travportsenter AS (NTS) på kr.26 MNOK er
avdragsfritt i 5 år, skal det avtales noe nytt etter de 5 år?
Styreleder Atle Larsen – Likviditeten i DNT er anstrengt, spesielt vanskelig er det i perioden med
utbetalinger til Klasseløpene. Februar er også en vanskelig måned, grunnet utbetalinger. Det har også
blitt investert i både VetApp og nye datasystemer.
Øistein Eriksen, Oslo Travklubb – Kommentar til Bjerke Travbane AS, her er det en liten nedgang i
premieutbetalinger. Norsk Travsportsenter(NTS) har et reelt underskudd på 562.000,‐ om man ser
bort i fra tilskuddet som ytes fra DNT.
Styreleder Atle Larsen – Lånet til NTS er gitt uten pant i eiendom.
Ole Martin Woldseth, Trøndelag travsportforening – Trøndelag Travsportforening overlot aksjer for
en verdi av kr. 360.000 i Leangen Travbane. Forutsetningen var at det ble dannet et nytt forbund.
Stiller spørsmåltegn ved holdningen til DNT om å selge Leangen, trenger DNT penger til å rette opp
likviditet m.v.? Hva med lånet til NTS som skal nedbetales?
Styreleder Atle Larsen – NTS er på 600 mål, lånet er på kr. 26 MNOK. Eiendommen ble
kjøpt/overdratt fra Romerike Travlag i 2010. Verdiene er på ca 45 MNOK. DNT har finansiert MNTF
med penger. DNT har vært en god samaritan og hvor det er Bjerke som har vært «melkekua». Det er
skuffende at det blir fort glemt.
Knut Weum, Buskerud Travforbund – Støtter styreleder Larsen i hans forklaringer om at det ikke var
avsatt penger til generalsekretærens sluttpakke. Men jeg har større problemer med at det ikke er
gjort avsetninger til utgifter knyttet til voldgiftssaken.
Styreleder Atle Larsen – DNT har ikke byttet bank og dermed er ikke lånet flyttet over i ny bank. NR
er i ferd med å bytte bank. DNT vurderer om bytte av bank er formålstjenlig. Det fremstår som det er
bedre vilkår i Danske Bank. Når det gjelder voldgiftssaken, blir det vanskelig for DNT å rette krav mot
noe vi ikke eier.
Knut Weum, Buskerud Travforbund – I en intern voldgiftssak er alle involverte solidariske ansvarlige.
Deler ikke styreleders ro rundt gjelden. Forventer at nytt styre deler bekymringen for denne gjelden.
Torgeir Bakken, Øst‐Telemark Travselskap – Støtter seg til kontrollkomiteens vurdering og er
bekymret for gjelden. Deler ikke styreleders manglende bekymring for gjeldsbyrden. Forventer at
styret som blir valgt i morgen, ser denne bekymringen. Til styret, har dere gjort de vurderingene
kontrollkomiteen har bedt dere om?
Styreleder Atle Larsen – Synes ikke at belåningen er spesielt høy
Vedtak: Revidert regnskap for 2014 og 2015 ble enstemmig godkjent
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Sak 7 Drøfting av styrets forslag til langtidsplan Trav 2020.
Vedtak: Styrets langtidsplan Trav 2020 ble tatt til orientering

Sak 8 Fastsettelse av godtgjørelse
Gjeldende satser for honorar:
a)
Styreleder
b)
Nestleder
c)
Styremedlemmer
d)
Andre tillitsverv
e)
Møtende varamedlemmer

kr 200 000,–
kr

75 000,–

kr

50 000, –

kr

2 250,– pr. møte.

kr

2 250,– pr. møte.

Diett‐ og reisegodtgjørelse for alle tillitsvalgte dekkes etter Statens reiseregulativ.
For bilgodtgjørelse brukes Statens satser for liten bil.
Valgkomiteens innstilling: Honorarene holdes uendret.
Vedtak: Forslaget ble enstemmig vedtatt

Sak 9 Behandle forslag til endringer i DNTs lov
FORSLAG FRA STYRET I DNT TIL NY TEKST I § 1‐1 DNT, lovens virkeområde
(1) Det norske Travselskap (DNT)
er sentralforbundet for travsporten i Norge og øverste organisasjonsledd.

Følgende hadde ordet i saken:
Odmund Wallevik, Aurskog‐Høland Travselskap
Tove Paule, Leder lovutvalget
Sverre Klemetsdal, Lier Travlag
Vedtak: Forslaget ble enstemmig vedtatt

FORSLAG FRA STYRET I DNT TIL NY TEKST I § 1‐1 DNT, lovens virkeområde
(2) DNT består i tillegg av følgende organisasjonsledd: travforbund og travlag som begge er DNTs
medlemmer.

Vedtak: Forslaget ble enstemmig vedtatt
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FORSLAG FRA STYRET I DNT TIL NY TEKST I § 1‐1 DNT, lovens virkeområde
(3) Denne loven gjelder for alle organisasjonsledd, all aktivitet organisert under DNT og alle som
vedtar å underkaste seg DNTs lov gjennom medlemskap, annen avtale eller lisens. Denne loven
gjelder for alle organisasjonsledd og aktivitet organisert under DNT.
Vedtak: Forslaget ble enstemmig vedtatt

FORSLAG FRA STYRET I DNT TIL NY TEKST I § 1‐2 Formål
(2) DNTs overskudd skal bare benyttes til generelle tiltak av ideelle og allmennyttige formål for
hestesport, fritidsinteresser eller norsk hesteavl.
Nytt forslag fra Aurskog‐Høland Travselskap
Endre ordlyden i teksten til «hesterelaterte fritidsinteresser».
Vedtak: Forslaget ble vedtatt med fremkommet endring i ordlyd

FORSLAG FRA STYRET I DNT TIL NY TEKST I § 1‐2 Formål
(3) Arbeidet skal preges av frivillighet og være tuftet på travsportens grunnverdier; opplevelse,
åpenhet, tillit, fair play og skikkelighet respekt.
Vedtak: Forslaget ble enstemmig vedtatt

FORSLAG FRA STYRET I DNT TIL § 1‐3 Virkemidler
(2) DNT skal utvikle, gjennomføre og jevnlig revidere en samlet næringsplan for travsporten. Planen
skal omfatte travsporten både som næring og hobby og skal inneholde målsettinger og tiltak
vedrørende utbredelse, lønnsomhet, markedsføring, rekruttering, avl, oppdrett, stell og foring,
trening og sportslig fremgang.

Følgende hadde ordet i saken:
Øistein Eriksen, Oslo Travklubb

Vedtak: Forslaget ble enstemmig vedtatt
FORSLAG FRA STYRET I DNT TIL NY TEKST I § 1‐4 Medlemmer
(2) Travlag må ha minst 25 medlemmer for å kunne tas opp som medlem. Det kan dannes ett travlag

i hver kommune. I store kommuner og ved spesielle geografiske forhold kan flere enn ett travlag
aksepteres.

Vedtak: Forslaget ble enstemmig vedtatt
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FORSLAG FRA STYRET I DNT TIL NY TEKST I § 1‐4 Medlemmer
(3) Med travlag menes selveiende og frittstående lag med utelukkende personlige medlemmer. Laget
må ha som formål å arbeide for norsk travsport og dens interesser innenfor rammen av DNTs lover
og reglementer.

Alle travlag plikter å levere årsrapport innen fristen i henhold til retningslinjer vedtatt av styret i DNT.
Vedtak: Forslaget ble enstemmig vedtatt
FORSLAG FRA STYRET I DNT TIL NY TEKST I § 1‐4 Medlemmer
(4) Distriktsvise Travforbundene må ha minst 3 tilsluttede travlag for å kunne tas opp som medlem.

Vedtak: Forslaget ble enstemmig vedtatt

FORSLAG FRA STYRET I DNT TIL § 1‐4 Medlemmer
(5) Med travforbund menes sammenslutning som definert i Kapittel 5.
Vedtak: Forslaget ble enstemmig vedtatt

FORSLAG FRA STYRET I DNT TIL § 1‐5 Samarbeid med annet enn lag
(1) Travlag kan samarbeide med annet travlag, forening, selskap stiftelse eller annet rettssubjekt.

Følgende hadde ordet i saken:
Lars Borge‐Andersen, Rakkestad og Degernes Travselskap
Vedtak: Forslaget ble enstemmig vedtatt
FORSLAG FRA STYRET I DNT TIL § 1‐5 Samarbeid med annet enn lag
(2) Samarbeid mellom travlag og sammenslutning som nevnt i første ledd som innebærer at laget
forplikter seg helt eller delvis til å overdra administrasjonen, markedsføringen mv av travlaget
og/eller dets medlemmer og liknende forretningsvirksomhet, må i tilfelle forelegges styret i DNT til
godkjennelse. Det kan stilles vilkår for godkjennelsen.
Vedtak: Forslaget ble enstemmig vedtatt
FORSLAG FRA STYRET I DNT TIL NY TEKST I § 1‐6 Søknad om medlemskap
(1) Travlagets søknad om medlemskap sendes styret i DNT. Søknad fra et travlag sendes sammen
med søkerens lov og ajourført medlemsliste, om til det respektive forbundet for uttalelse.
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Travforbundets søknad om medlemskap, inkludert lov og ajourført medlemsliste sendes til styret i
DNT.
Vedtak: Forslaget ble enstemmig vedtatt

FORSLAG FRA STYRET I DNT TIL NY TEKST I § 1‐6 Søknad om medlemskap
(2) Travforbund og travlag som søker om opptak i DNT må forplikte seg til å bruke DNTs lov.
Endringer som innebærer supplering og som ikke strider mot denne lov, kan vedtas senere, men må
godkjennes av styret i DNT. Enhver opptakssøker må forplikte seg til å overholde DNTs og dets
organisasjonsledds lover og bestemmelser, jfr. § 1.4. Opptakssøker må forplikte seg til å bruke navn
på travlaget som er i samsvar med retningslinjer vedtatt av DNT. for navn på travlag.

Vedtak: Forslaget ble enstemmig vedtatt

FORSLAG FRA STYRET I DNT TIL NY TEKST I § 1‐7 Kontingent
(2) De enkelte medlemmene i alle travlag er forpliktet til å betale en årlig minste medlemskontingent
til sitt travlag. Denne kontingenten fastsettes av det enkelte travlags generalforsamling.
Vedtak: Forslaget ble enstemmig vedtatt
FORSLAG FRA STYRET I DNT TIL NY TEKST I § 1‐8 Regnskap
(1) DNTs regnskapsår følger kalenderåret. er fra 1. januar til 31. desember.

Vedtak: Forslaget ble enstemmig vedtatt

FORSLAG FRA STYRET I DNT TIL NY TEKST I § 1‐8 Regnskap
(2) DNTs regnskapsbestemmelser gjelder for alle organisasjonsledd tilknyttet i DNT.

Vedtak: Forslaget ble enstemmig vedtatt
FORSLAG FRA STYRET I DNT TIL KAPITTEL 2: FELLESBESTEMMELSER FOR ALL TRAVSPORT ORGANISERT
INNEN DNT
Styrets forslag: Ingen lovhenvisninger under fellesbestemmelsene. Gjelder §§ 2‐2(2), 2‐6(1) og 2‐
17(2)
Vedtak: Forslaget ble enstemmig vedtatt
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FORSLAG FRA STYRET I DNT TIL NY TEKST I § 2‐1 Virkeområde
(1) Bestemmelsene i dette kapitlet gjelder for alle organisasjonsledd i DNT og kan ikke fravikes med
mindre annet er bestemt i DNTs lov. Dette gjelder uavhengig av om bestemmelsene er tatt inn i det
enkelte organisasjonsledds eget regelverk.
Vedtak: Forslaget ble enstemmig vedtatt

FORSLAG FRA STYRET I DNT TIL NY TEKST I § 2‐2 DNT og Organisasjonsledd som overordnet
myndighet
(1) DNTs organisasjonsledd tilsluttet DNT skal overholde DNTs lover, reglement og bestemmelser. De
plikter også å vedta lover som pålegger sine egne medlemmer det samme.
Vedtak: Forslaget ble enstemmig vedtatt
FORSLAG FRA STYRET I DNT TIL NY TEKST I § 2‐2 DNT og Organisasjonsledd som overordnet
myndighet
(2) DNTs organisasjonsledd Travforbund og travlag skal ha lov som er godkjent av styret i DNT, jfr. §§
5.4 og 6.5.
Vedtak: Forslaget ble enstemmig vedtatt

FORSLAG FRA STYRET I DNT TIL NY TEKST I § 2‐3 Overordnet myndighet
(1) Generalforsamlingen er organisasjonensleddets høyeste myndighet. Mellom
generalforsamlingene er styret høyeste myndighet.
Vedtak: Forslaget ble enstemmig vedtatt

FORSLAG FRA STYRET I DNT TIL NY TEKST I § 2‐4 Kjønnsfordeling
(1) Ved valg/oppnevning av representanter til generalforsamling samt medlemmer til styre, råd
komiteer og utvalg i DNT og DNTs organisasjonsledd skal det så langt det er mulig velges
kandidater/representanter fra begge kjønn.
Vedtak: Forslaget ble enstemmig vedtatt
FORSLAG FRA STYRET I DNT TIL NY TEKST I § 2‐4 Kjønnsfordeling
(2) Sammensetningen av styrer, rådkomiteer og utvalg skal være forholdsmessig i forhold til
kjønnsfordelingen i medlemsmassen, dog slik at det skal være minst to representanter fra hvert
kjønn. Dette gjelder ikke i rådkomiteer og utvalg m.v. som består av 3 eller færre medlemmer.
Vedtak: Forslaget ble enstemmig vedtatt
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FORSLAG FRA STYRET I DNT TIL NY TEKST I § 2‐5 Ungdomsrepresentasjon i styrer

Følgende hadde ordet i saken:
Lars Borge‐Andersen, Rakkestad og Degernes Travselskap
Tove Paule, Leder lovutvalget
Vedtak: ny tekst: «ha et medlem som er 26 år eller yngre», forslaget ble enstemmig vedtatt
FORSLAG FRA STYRET I DNT TIL NY TEKST I § 2‐6 Stemmerett, valgbarhet, tale‐ og forslagsrett
(2) Representanter til generalforsamling eller møte i overordnet organisasjonsledd må ha vært
medlem av representasjonsberettiget travlag i minst minimum de siste 6 3 måneder. Det kan ikke
velges representant som er arbeidstaker innen det organisasjonsledd vedkommende representerer
eller innen det organisasjonsledd representasjonen skjer. Dette gjelder ikke for representanter som
er valgt av og blant de ansatte.
Vedtak: Forslaget ble enstemmig vedtatt
FORSLAG FRA STYRET I DNT TIL § 2‐6 Stemmerett, valgbarhet, tale‐ og forslagsrett
(4) Møteberettiget komite‐ og utvalgsmedlem uten stemmerett har tale og forslagsrett i saker som
ligger innenfor komiteens eller utvalgets arbeidsområde.
Følgende hadde ordet i saken:
Turid Myren Tuverud
Tove Paule, Leder lovutvalget
Vedtak: Forslaget ble enstemmig vedtatt

FORSLAG FRA STYRET I DNT TIL § 2‐6 Stemmerett, valgbarhet, tale‐ og forslagsrett
(5) Revisor har møte og talerett i saker som ligger innenfor sitt arbeidsområde.
Vedtak: Forslaget ble enstemmig vedtatt

FORSLAG FRA STYRET I DNT TIL NY TEKST I § 2‐7 Refusjon av utgifter, godtgjørelse
Tillitsvalgt i DNTs sentralforbund kan motta refusjon for nødvendige, faktiske utgifter inkludert tapt
arbeidsfortjeneste som påføres vedkommende i utførelsen av vervet. Tillitsvalgt kan motta en rimelig
godtgjørelse for sitt arbeid. Utgifter til tapt arbeidsfortjeneste og til godtgjørelse etter forrige
punktum skal fremgå av budsjett og regnskap.
Følgende hadde ordet i saken:
Tove Paule, Leder lovutvalget
Turid Myren Tuverud
Oddmund Wallevik, Aurskog‐Høland Travselskap
Øistein Eriksen, Oslo Travklubb
Vedtak: Forslaget falt
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FORSLAG FRA STYRET I DNT TIL NY TEKST I § 2‐8 Inhabilitet
(1) Tillitsvalgte, oppnevnte representanter og ansatte i et organisasjonsledd er inhabil til å
tilrettelegge grunnlaget for en avgjørelse eller til å treffe avgjørelse:
a) når vedkommende selv er part i saken.
b) når vedkommende er i slekt eller svogerskap med en part i oppstigende eller nedstigende linje
eller i sidelinje så nær som søsken.
c) når vedkommende er gift med eller er forlovet eller samboer med en part.
d) når vedkommende har ledende stilling eller er medlem av styret i et organisasjonsledd som er
part i saken.
e) når vedkommende er leder for eller har ledende stilling, eller er dominerende aksjonær i et
selskap som er part i saken.
Følgende hadde ordet i saken:
Gunnar Eilefstjønn, Kontrollkomiteen
Tove Paule, Leder lovutvalget
Vedtak: Forslaget ble enstemmig vedtatt

FORSLAG FRA STYRET I DNT TIL NY TEKST I § 2‐8 INHABILITET

(4) Inhabilitetsreglene får ikke anvendelse dersom det er åpenbart at den tillitsvalgte eller ansattes
tilknytning til saken eller partene ikke vil kunne påvirke vedkommendes standpunkt. og travsportens
interesser tilsier at vedkommende ikke bør vike sete.
Vedtak: Forslaget ble enstemmig vedtatt

FORSLAG FRA STYRET I DNT TIL § 2‐8 Inhabilitet
(6) Med part menes i denne bestemmelsen tillitsvalgte, oppnevnte representanter, lisensinnehaver
og ansatte som en avgjørelse retter seg mot eller som saken ellers direkte gjelder.
Vedtak: Forslaget ble enstemmig vedtatt
FORSLAG FRA STYRET I DNT TIL NY TEKST I § 2‐9 Frister for innkalling, forslag mv til
generalforsamlinger
(1) Generalforsamling innkalles med innen følgende frister:
DNT: Minst 3 måneder.
Travforbund: Minst 2 måneder.
Travlag: Minst 2 måneder.
Vedtak: Forslaget ble enstemmig vedtatt

Side 14 av 51

FORSLAG FRA STYRET I DNT TIL NY TEKST I § 2‐9 Frister for innkalling, forslag mv til
generalforsamlinger
(2) Forslag som ønskes behandlet på generalforsamlingen må være styret i hende til følgende
tidspunkter:
DNT: 6 uker før generalforsamlingen. Forslag fra travlag skal sendes det respektive forbund, som gir sin
uttalelse.
Travforbund: 3 uker før generalforsamlingen.
Travlag: 3 uker før generalforsamlingen.
Følgende hadde ordet i saken:
Lars Borge‐Andersen, Rakkestad og Degernes Travlag
Tove Paule, Leder lovutvalget
Nytt forslag fra lovutvalget
Endre ordlyden i teksten: «Forslag fra travlag skal også sendes det respektive forbund, som gir sin
uttalelse.»
Vedtak: Forslaget ble vedtatt med fremkommet endring i ordlyd.

FORSLAG FRA STYRET I DNT TIL NY TEKST I § 2‐9 Frister for innkalling, forslag mv til
generalforsamlinger
(3) Fullstendig saksliste med forslag skal sendes de representasjonsberettigede innen senest 14 dager
før generalforsamling. For DNT og travforbund skal sakslisten skal inneholde årsberetning, revidert
regnskap, innkomne forslag og valgkomiteens innstilling.
Vedtak: Forslaget ble enstemmig vedtatt

FORSLAG FRA STYRET I DNT TIL NY TEKST I § 2‐9 Frister for innkalling, forslag mv til
generalforsamlinger
Lovutvalgets uttalelse: Redaksjonell endring. Nåværende ledd (5) og (4) bytter rekkefølge for bedre
flyt.
(5) Innkalling skal, for alle ledds vedkommende, skje direkte overfor de representasjonsberettigede.
med unntak for Travlag kan sende hvor innkalling kan skje på annen forsvarlig måte.
(4) Innkalling til ekstraordinær generalforsamling skal skje med minst 14 dagers varsel. Sakslisten og
andre nødvendige saksdokumenter skal følge vedlagt. Kun de saker som er nevnt i innkallingen kan
behandles.
Vedtak: Forslag ble enstemmig vedtatt
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FORSLAG FRA STYRET I DNT TIL NY TEKST I § 2‐10 Vedtaksførhet
(1) Lovlig innkalt generalforsamling i DNT sentralt (sentralforbundet) og travforbund er vedtaksfør
med det antall godkjente representanter/medlemmer som møter.
Nytt forslag fra lovutvalget
Endre ordlyden i teksten: Stryke «(sentralforbundet)»
Vedtak: Forslaget ble vedtatt med fremkommet endring i ordlyd.

FORSLAG FRA STYRET I DNT TIL NY TEKST I § 2‐10 Vedtaksførhet
(3) Generalforsamlingen skal kun behandle forslag om endring i lov, reglement eller bestemmelser og
andre saker som er oppført på den utsendte saksliste.
Vedtak: Forslaget ble enstemmig vedtatt
FORSLAG FRA STYRET I DNT TIL NY TEKST I § 2‐11 Dirigent/Sekretær
(1) Generalforsamlingen ledes av valgt(e) dirigent(er). Verken dirigent(ene) eller den (de) valgte
sekretær(er) behøver å være valgt(e) representant(er).
Vedtak: Forslaget ble enstemmig vedtatt
FORSLAG FRA STYRET I DNT TIL NY TEKST I § 2‐12 STEMMEGIVNINGEN
(1) Med mindre annet er bestemt i denne lov, skal et vedtak, for å være gyldig, være truffet med
alminnelig flertall (mer enn halvparten) av de avgitte stemmer. Ingen representant har mer enn en
stemme. Blanke stemmer skal anses som ikke avgitt.
Vedtak: Forslaget ble enstemmig vedtatt
Følgende hadde ordet i saken:
Svein Morten Buer, Oslo og Akershus Travforbund
Tove Paule, Leder lovutvalget
Øistein Eriksen, Oslo Travklubb

FORSLAG FRA STYRET I DNT TIL NY TEKST I § 2‐12 Stemmegivningen
(2) Valg foregår skriftlig hvis det foreligger mer enn ett forslag eller det dersom det fremmes krav om
det. Hvis det skal være skriftlige valg, kan bare foreslåtte kandidater føres opp på stemmeseddelen.
Stemmesedler som er blanke, eller som inneholder ikke foreslåtte kandidater, eller ikke inneholder
det antall det skal stemmes over, teller ikke, og stemmene anses som ikke avgitt.
Vedtak: Forslaget ble enstemmig vedtatt
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FORSLAG FRA STYRET I DNT TIL § 2‐12 Stemmegivningen
(3) Når et valg foregår enkeltvis anses den valgt som har fått flest stemmer.
Følgende hadde ordet i saken:
Lars Borge‐Andersen, Rakkestad og Degernes Travlag
Ivar Ekeberg, Blaker Travselskap
Tove Paule, Leder lovutvalget
Vedtak: Styrets forslag falt.

Lovutvalget kom med et nytt forslag til ny lovtekst:
Når et valg foregår enkeltvis eller det skal velges flere ved en avstemning, må alle for å kunne
anses som valgt, ha mer enn halvparten av stemmene. Dette gjelder ikke ved valg av
varamedlemmer. Hvis ikke tilstrekkelig mange kandidater oppnår minst 50% i første runde, anses
de valgt som har fått mer enn halvparten av stemmene. Det foretas så omvalg mellom de øvrige
kandidatene og de som har fått flest stemmer anses som valgt.

Vedtak: Nytt forslag fra lovutvalget ble enstemmig vedtatt
FORSLAG FRA STYRET I DNT TIL NY TEKST I § 2‐13 Overordnet organisasjonsledds kompetanse mv
(1) Overordnet organisasjonsledd kan innkalle til ekstraordinære generalforsamlinger og andre
møter i underordnede organisasjonsledd når det foreligger særlige grunner. En slik ekstraordinær
generalforsamling innkalles med minst 14 dagers varsel og kan bare behandle den eller de sakene
som kravet om generalforsamlingen omfatter og som er kunngjort i innkallingen.

Vedtak: Forslaget ble enstemmig vedtatt

FORSLAG FRA STYRET I DNT TIL NY TEKST I § 2‐14 Styret kompetanse. Vedtaksførhet mv
(1) Styrene i organisasjonsledd er vedtaksføre når et flertall av medlemmene møter. Ved
stemmelikhet er møteleders styreleders stemme avgjørende.
Følgende hadde ordet i saken:
Svein Morten Buer, Oslo og Akershus Travforbund
Øistein Eriksen, Oslo Travklubb
Tove Paule, Leder lovutvalget
Vedtak: Forslaget falt.
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FORSLAG FRA STYRET I DNT TIL NY TEKST I § 2‐15 UTMELDING
(1) Travforbund og travlag kan si opp sitt medlemskap i DNT etter vedtak på generalforsamlingen og
forøvrig på følgende måte:
a) Travlag som ønsker å tre ut av DNT, sender melding om dette til vedkommende travforbund og
anses trådt ut av DNT 3 måneder etter at meldingen er mottatt av travforbundet. Underretning om at
travlag skal utmeldes av DNT skal sendes til vedkommende travforbund senest 14 dager før travlagets
generalforsamling behandler saken.
b) Travforbund som ønsker å tre ut av DNT, sender melding om dette direkte til styret i DNT og
anses trådt ut 3 måneder etter at styret i DNT har mottatt meldingen.
(1) Travforbund og travlag kan etter vedtak på generalforsamling si opp sitt medlemskap i DNT.
Medlemskapet opphører 3 måneder etter at skriftlig utmelding, inkludert undertegnet protokoll fra
generalforsamlingen, er mottatt av DNT (travforbund) og travforbundet (travlag).
Følgende hadde ordet i saken:
Jan Bragerhaug, Valdres Travlag
Tove Paule, Leder lovutvalget
Lars Borge‐Andersen, Rakkestad og Degernes Travlag
Vedtak: Forslaget ble enstemmig vedtatt

FORSLAG FRA STYRET I DNT TIL NY TEKST I § 2‐16 Lovendring
(1) Endringer i et organisasjonsledds lov kan bare foretas på ordinær eller ekstraordinær
generalforsamling etter å ha vært oppført på sakslisten og krever 2/3 flertall av de avgitte stemmer.
Endring av § 2.17 krever 3/4 av de avgitte stemmer. Lovendringer må sendes DNT til godkjennelse.
Vedtak: Forslaget ble enstemmig vedtatt

FORSLAG FRA STYRET I DNT TIL NY TEKST I § 2‐16 Lovendring
(2) Lovendringer trer ikke i kraft før de er godkjent av DNT. Styret i DNT kan, i forbindelse med
godkjennelse av underliggende organisasjonsledds lover, redigere disse slik at de ikke kommer i
motstrid med bestemmelsene i DNTs lov. Lovendringer i DNTs lov trer i kraft umiddelbart dersom
vedtaket ikke sier noe annet.
Vedtak: Forslaget ble enstemmig vedtatt

FORSLAG FRA STYRET I DNT TIL NY TEKST I § 2‐17 Oppløsning m.v.
(1) Forslag om oppløsning av travforbund og travlag må først behandles på ordinær
generalforsamling. Blir oppløsning vedtatt med minst 2/3 flertall, innkalles ekstraordinær
generalforsamling 3 måneder senere. For at oppløsning skal skje må vedtaket her gjentas med 2/3
flertall. Ved oppløsning eller annet opphør av organisasjonsledd tilfaller organisasjonsleddets midler,
anlegg og utstyr DNT eller formål godkjent av styret i DNT etter at forpliktelser er dekket.
Underretning om at travlag skal oppløses, skal sendes til vedkommende travforbund senest 14 dager
før laget holder sin generalforsamling til behandling av saken. Ved konkurs anses organisasjonsleddet
som oppløst og mister således sitt medlemskap i DNT.
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Følgende hadde ordet i saken:
Svein Morten Buer, Oslo og Akershus Travforbund
Tove Paule, Leder i lovutvalget
Vedtak: Forslaget ble enstemmig vedtatt

FORSLAG FRA STYRET I DNT TIL NY TEKST I § 2‐17 Oppløsning m.v.
(3) Forslag om oppløsning av DNT kan bare behandles på ordinær generalforsamling etter å ha vært
ført opp på saklisten etter krav fra styret eller 1/3 av medlemmene i DNT. Blir forslaget vedtatt med
minst 2/3 flertall, innkalles til ekstraordinær generalforsamling som avvikles 3 til 6 måneder senere.
Blir vedtaket stadfestet av den ekstraordinære generalforsamlingen med minst 2/3 flertall, er DNT
besluttet oppløst. Denne generalforsamlingen beslutter samtidig disponeringen av DNTs midler.
Midlene må bare brukes til formål bestemt i § 1‐2 og i samråd med og etter godkjenning av Det
Kongelige Landbruks‐og Matdepartementet.
Vedtak: Forslaget ble enstemmig vedtatt

FORSLAG FRA TRAVFORBUND TIL NY TEKST I § 3‐1 Norsk travsports høyeste myndighet
Forslag til ny tekst:
(1) Generalforsamlingen er DNT’s høyeste myndighet og holdes hvert år innen utgangen av april.
Forslagstillere er følgende forbund:
Buskerud Travforbund, Hedmark Travforbund, Nord Norge Travforbund. Midt‐Norge Travforbund,
Oslo og Akershus Travforbund, Rogaland Travforbund, Telemark Travforbund, Vestenfjelske
Travforbund, Vestfold Travforbund, Østfold Travforbund og Oppland Travforbund.

Følgende hadde ordet i saken:
Knut Weum, Buskerud Travforbund
Tove Paule, Leder lovutvalget
Jan Bragerhaug, Valdres Travlag
Elin Bergseth, Styremedlem
Aage Hvinden, Kontrollkomiteen
Kristian Borud, Nes Travselskap

Vedtak: Forslaget ble enstemmig vedtatt
FORSLAG FRA STYRET I DNT TIL NY TEKST I § 3‐1 NORSK TRAVSPORTS HØYESTE MYNDIGHET
(1) Generalforsamlingen er DNTs høyeste myndighet og holdes hvert 2. år innen utgangen av mai.
Vedtak: Forslaget falt
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FORSLAG FRA TRAVFORBUND TIL NY TEKST I § 3‐2 Representasjon
Styret i DNT gis i oppdrag av generalforsamlingen å se på dagens regelverk for oppnevning av
representanter med stemmerett til DNTs generalforsamling og fremlegge alternativer med prioritert
innstilling til generalforsamlingen 2017.
Dagens representasjonsordning for delegater med stemmerett lyder i dag slik:
(3) Stemmerett på generalforsamlingen har:
a) En valgt representant fra travforbund som er medlem i DNT.
b) En valgt representant fra travlag som er medlem i DNT.
c) Styret. Styret har stemmerett i alle saker unntatt årsmelding, regnskap, og alle valg relatert til
styret.
Begrunnelse:
På forbundsledermøte med valgkomiteen 4. januar kom spørsmålet om representasjon på DNTs
generalforsamling opp. Det har tidligere vært fremmet ulike forslag om endringer, som ikke har
oppnådd nødvendig flertall. Pr. i dag er lag og forbund bedre demokratisert enn
sentralorganisasjonen. Lagene har representasjon på sine forbunds generalforsamlinger etter
antallet stemmeberettigete lagsmedlemmer. Dagens representasjon i DNT er udemokratisk i den
forstand at små lag har like sterk innflytelse som store. Selv lag med mindre antall medlemmer enn
kravet for å etablere et nytt lag, har like sterk innflytelse som lag med stor medlemsmasse. Dette
medfører også at det er vanskelig å effektivisere organisasjonen på lags‐ og forbundsnivå.
I tillegg er det et ønske å effektivisere sentralorganisasjonen ved å redusere antall delegater på DNTs
generalforsamling. Målet må væreå komme under 100 delegater. Dersom disse blir valgt på
forbundenes årsmøter, vil dette kunne bidra til å vitalisere organisasjonen ved å styrke interessen for
politisk arbeid i lag og forbund.
Forbundslederne ble enige om å fremme forslag som nevnt ovenfor, unntatt Oppland Travforbund.
Følgende hadde ordet i saken:
Knut Weum, Buskerud Travforbund
Geir Smeby, Biri og Snertingdal Travselskap
Følgende forslag kom inn:
Forslag 1:
1 Møte‐tale‐, forslags‐og stemmerett har… (nåværende punkt 3)
2 Møte‐og talerett har punkt 1 : (1) bokstav c følgende
3 Møterett har nåværende punkt 2
Forslag 2:
Dagens tekst:
a) valgt representant fra de medlemmene som er tilsluttet i henhold til loven § 1‐4(1)
Ny tekst:
a) Valgte representanter fra de medlemmene som er tilsluttet DNT i henhold til loven § 1‐4(1).
For å ha møte‐ og talerett må travlagene ha minst 25 medlemmer i beretningsåret, i henhold
til loven § 1‐4(1).

Vedtak: Forslagene oversendes nytt styre
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FORSLAG FRA HEDMARK TRAVFORBUND TIL NY TEKST I § 3‐2 Representasjon
Forslag til ny lovtekst:
§ 3‐2 Representasjon. Møte‐/tale‐ og/eller stemmerett på generalforsamling krever gyldig
medlemskap. (…)

Følgende hadde ordet i saken:
Torgeir Bakken, Øst‐Telemark Travselskap
Lars Borge‐Andersen, Rakkestad og Degernes Travselskap
Tove Paule, Leder lovutvalget
Geir Smeby, Biri og Snertingdal Travselskap
Elin Bergseth, Styremedlem
Vedtak: Forslaget ble trukket

FORSLAG FRA OPPLAND TRAVFORBUND TIL NY TEKST I § 3‐2 Representasjon
Forslag til ny tekst:
a) Valgte representanter fra de medlemmene som er tilsluttet DNT i henhold til loven § 1‐4 (1) For å
ha møte‐ og talerett må travlagene ha minst 25 medlemmer i henhold til loven § 1‐4 (2). Travlag som
har mer enn 200 medlemmer møter med to representanter med like rettigheter.
Følgende hadde ordet i saken:
Oddmund Wallevik, Aurskog‐ Høland Travselskap
Geir Smeby, Biri og Snertingdal Travselskap
Elin Bergseth, Styremedlem
Endringsforslag:
Travlag som har mer enn 150 medlemmer møter med to representanter med like rettigheter.
Vedtak: Forslaget oversendes nytt styre

FORSLAG FRA STYRET I DNT TIL NY TEKST I § 3‐2 Representasjon
(1) På generalforsamlingen har følgende møte‐ og talerett:
a) Valgt representant fra de medlemmene som er tilsluttet DNT i henhold til loven § 1‐4 (1).
Travlag må ha minimum 25 medlemmer i året før generalforsamlingen for å være
representasjonsberettiget.
b) Styret i DNT
c) varamedlemmer til styret i DNT.
d) Kontrollkomiteen.
e) Medlemmer av komiteer valgt av generalforsamlingen, men kun i saker underlagt komiteen.
f) Æresmedlemmer og innehavere av DNTs hederstegn.
g) Generalsekretæren i DNT.
h) Revisor
Vedtak: Forslag h) om revisor vedtatt. Forslaget for øvrig ble trukket
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FORSLAG FRA STYRET I DNT TIL NY TEKST I § 3‐2 Representasjon
(2)
På generalforsamlingen har følgende møterett:
Varamedlemmer til styret i DNT.
Vedtak: Forslaget oversendes nytt styre
FORSLAG FRA OPPLAND TRAVFORBUND TIL NY TEKST I § 3‐2 Representasjon
Forslag til ny tekst:
b) En valgt representant fra travlag som har minst 25 medlemmer, to valgte representanter fra
travlag som har mer enn 200 medlemmer og er medlem i DNT.
Vedtak: Forslaget oversendes styret

FORSLAG FRA STYRET I DNT TIL NY TEKST I § 3‐2 Representasjon
(3) Forslags‐ og stemmerett på generalforsamlingen har:
a) En valgt representant fra hvert travforbund som er medlem i DNT.
b) En valgt representant fra hvert travlag som er medlem i DNT.
c) Styret. Styret har stemmerett i alle saker unntatt årsmelding og regnskap, og alle valg relatert
til styret.
Følgende hadde ordet i saken:
Øistein Eriksen, Oslo Travklubb
Tove Paule, Leder lovutvalget
Vedtak: Forslaget falt

FORSLAG FRA STYRET I DNT TIL § 3‐3 Innkalling
(1)
Innkalling til ordinær generalforsamling sendes ut av styret i DNT innen 3 måneder før
generalforsamlingen holdes. Forslag til generalforsamlingen må være styret i DNT i hende innen 6
uker før generalforsamlingen, og fullstendig sakliste og andre nødvendige saksdokumenter med
forslag må av styret i DNT være sendt ut senest 14 dager før generalforsamlingen holdes. Forslag fra
travlag skal sendes om det respektive forbund, som gir sin uttalelse.

Vedtak: Forslaget enstemmig vedtatt
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FORSLAG FRA STYRET I DNT TIL NY TEKST I § 3‐4 Generalforsamlingens oppgaver
(1)
Generalforsamlingen skal:
Nytt punkt 2: Godkjenne innkalling og saksliste
Vedtak: Forslaget enstemmig vedtatt
FORSLAG FRA STYRET I DNT TIL NY TEKST I § 3‐4 Generalforsamlingens oppgaver
(1) 2. Velge dirigent(er) og sekretær(er).
Følgende hadde ordet i saken:
Per Sandbakken, Hedmark Travforbund
Elin Bergseth, Styremedlem
Vedtak: Forslaget ble enstemmig vedtatt
FORSLAG FRA STYRET I DNT TIL NY TEKST I § 3‐4 Generalforsamlingens oppgaver
(1) 7. Drøfting Drøfte av styrets forslag til langtidsplan.
Vedtak: Forslaget ble enstemmig vedtatt
FORSLAG FRA STYRET I DNT TIL NY TEKST I § 3‐4 Generalforsamlingens oppgaver
(1) 8. Fastsette godtgjørelse til:
a) Styremedlemmer.
b) Kontrollkomite.
c) Revisor.
d) Andre tillitsvalgte.
Vedtak: Forslaget ble enstemmig vedtatt

FORSLAG FRA STYRET I DNT TIL NY TEKST I § 3‐4 Generalforsamlingens oppgaver
(1)
9. Behandle og vedta endringer i DNTs lov.
Vedtak: Forslaget ble enstemmig vedtatt

FORSLAG FRA STYRET I DNT TIL NY TEKST I § 3‐4 Generalforsamlingens oppgaver
(1) 10. Behandle andre innkomne forslag.
Vedtak: Forslaget ble enstemmig vedtatt
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FORSLAG FRA HEDMARK TRAVFORBUND TIL NY TEKST I § 3‐4 Generalforsamlingens oppgaver

Forslag til ny lovtekst:
§ 3‐4, pkt 11 Foreta valg på b) Leder og 1. og 2. nestleder for to (ett) år.
Følgende hadde ordet i saken:
Per Sandbakken, Hedmark Travforbund
Elin Bergseth, Styremedlem
Vedtak: Forslaget falt

FORSLAG FRA STYRET I DNT TIL NY TEKST I § 3‐4 Generalforsamlingens oppgaver
(1) 11. Foreta valg på 5 styremedlemmer og 3 varamedlemmer:
a) Styreleder
b) Nestleder
c) 3 Styremedlemmer
d) 3 varamedlemmer
a) Styret med varamedlemmer.
b) Leder og nestleder for to år blant styrets medlemmer.
e) Kontrollkomite med varamedlemmer.
f) Avlskomite med varamedlemmer.
g) Domskomite med varamedlemmer.
h) Appellkomite med varamedlemmer.
i) Lovkomite med varamedlememmer.
j) Valgkomite med varamedlemmer.
k) Statsautorisert revisor.
Følgende hadde ordet i saken:
Tove Paule, Leder lovutvalget
Vedtak: Forslaget ble enstemmig vedtatt

FORSLAG FRA STYRET I DNT TIL NY TEKST I § 4‐1 Styrets myndighet
(1) Styret i DNT er DNTs høyeste myndighet mellom generalforsamlingene.
Vedtak: Forslaget ble enstemmig vedtatt

FORSLAG FRA STYRET I DNT TIL NY TEKST I § 4‐1 Styrets myndighet
(2) Styret i DNT behandler og avgjør alle saker som ikke er tillagt generalforsamlingen eller
domsorganer.
Vedtak: Forslaget ble enstemmig vedtatt
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FORSLAG FRA STYRET I DNT TIL NY TEKST I § 4‐2 Sammensetning mv.
(1)
Styret i DNT består av:
– Styreleder
– Nestleder
– 3 styremedlemmer
– 1 ansattes representant med personlig varamedlem som velges etter innstilling fra og av de
ansatte.
– 3 varamedlemmer
Styret, inkludert varamedlemmer, skal så langt det er mulig være representert med en person 26 år
eller yngre. Jfr. § 2‐5.
Følgende hadde ordet i saken:
Lars Borge‐Andersen, Rakkestad og Degernes Travlag
Vedtak: Forslaget ble vedtatt med følgende endring i siste setning: «Styret, inkludert
varamedlemmer, skal så langt det er mulig ha et medlem som er 26 år eller yngre. Jfr. § 2‐5.

FORSLAG FRA OPPLAND TRAVFORBUND TIL NY TEKST I § 4‐2 Sammensetning mv.
Forslag til ny tekst:
(2) Funksjonstiden til styrets medlemmer er 2 år, med mulighet for gjenvalg. Det ene året velges 2
medlemmer, det andre året velges 3 medlemmer. Varamedlemmer velges hvert år.
Følgende hadde ordet i saken:
Tove Paule, Leder lovutvalget
Vedtak: Forslaget ble enstemmig vedtatt

FORSLAG FRA STYRET I DNT TIL § 4‐2 Sammensetning mv.
(2) Funksjonstiden til styrets medlemmer og varamedlemmer er 2 år, med mulighet for gjenvalg.
Vedtak: Forslag ble enstemmig vedtatt

FORSLAG FRA OPPLAND TRAVFORBUND TIL NY TEKST I § 4‐2 Sammensetning mv.
Forslag til ny tekst:
(3) Når det samlede styret er valgt velger generalforsamlingen leder og nestleder for to år av gangen,
blant styrets medlemmer. Leder og Nestleder skal ikke være på valg, i styret, samme år.
Følgende hadde ordet i saken:
Per Sandbakken, Hedmark Travforbund
Vedtak: Forslaget ble trukket
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FORSLAG FRA STYRET I DNT TIL § 4‐2 Sammensetning mv.
(3) Når det samlede styret er valgt velger generalforsamlingen leder og nestleder for to år av gangen,
blant styrets medlemmer.
Vedtak: Forslaget ble enstemmig vedtatt

FORSLAG FRA STYRET I DNT TIL NY TEKST I § 4‐3 Oppgavene til styret i DNT
(1) Styret i DNT skal blant annet:
a) iverksette generalforsamlingens vedtak.
b) besørge den alminnelige forvaltning av DNTs anliggender.
c) utarbeide reglement og bestemmelser for å gjennomføre DNTs formål.
d) utarbeide årsberetning og legge frem revidert regnskap samt tilrettelegge alle saker for
generalforsamlingen.
e) føre kontroll med organisasjonsleddenes økonomi. Denne kontrollen utøves blant annet ved at
styret i DNT:
– utarbeider og vedtar bestemmelser og instrukser vedrørende regnskap og revisjon for alle
organisasjonsledd.
– hvor det er ønskelig, forlanger innsendt regnskaper, medlemsprotokoller m.v. til gjennomgåelse.
f) oppnevne og utarbeide instruks for DU‐utvalget. Andre utvalg oppnevnes etter behov samt
utarbeide instruks for disse.
g) påse at lover og bestemmelser overholdes.
h) ta opp godkjenne nye travlag og travforbund som medlemmer i DNT.
i) godkjenne lovendringer i lovene til travlag og travforbund.
j) innkalle alle forbundsledere til et rådgivende landsråd minimum en gang hvert år. Styret skal
også innkalle til landsråd når 1/3 av forbundene skriftlig krever det.
k) innkalle leder og 1 representant fra hvert forbund samt 1 fra alle samarbeidende
organisasjoner til en travkonferanse hvert år for drøfting av travpolitiske saker.
l) utgjøre generalforsamlingen i DNTs heleide selskaper og fastsette selskapenes vedtekter.
m) tilsette generalsekretær
n) foreslå medlemmer og varamedlemmer til valgkomite til DNTs generalforsamling.
Følgende hadde ordet i saken:
Tove Paule, Leder lovutvalget
Øistein Eriksen, Oslo Travklubb
Knut Weum, Buskerud Travforbund
Buskerud Travforbund fremmet i tillegg to endringsforslag til det gjeldende forslaget:
1. Endre punkt j) til innkalle alle forbundsledere til et rådgivende landsråd minimum 2‐4 ganger
hvert år. Styret skal også innkalle til landsråd når 1/3 av forbundene skriftlig krever det.
Dette forslaget falt mot 67 stemmer.
2. Stryke punkt k).
Vedtak: Styrets forslag ble vedtatt med følgende endring: Punkt k) strykes
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FORSLAG FRA STYRET I DNT TIL NY TEKST I § 4‐4 Generalsekretæren
(1) Generalsekretæren er leder for sekretariatet. Generalsekretæren er og ansvarlig for alle
administrative funksjoner innen DNT og utfører de pålegg og setter i verk de vedtak som er truffet av
styret i DNT. For øvrig arbeider Generalsekretæren arbeider etter instruks utarbeidet av styret i DNT.
Vedtak: Forslaget ble enstemmig vedtatt

FORSLAG FRA STYRET I DNT TIL NY TEKST I § 4‐4 GENERALSEKRETÆREN
(2) Generalsekretæren møter med talerett på generalforsamlingen, landsrådet, travkonferanser og
styret i DNT. og i alle komiteer og utvalg.
Vedtak: Forslaget ble enstemmig vedtatt

FORSLAG FRA STYRET I DNT TIL § 4‐5 De faste utvalg
(1) DNTs faste utvalg oppnevnes av styret i DNT og arbeider etter instruks og retningslinjer vedtatt av
styret i DNT innenfor følgende rammer:
a) DU‐utvalget skal arbeide etter instruks vedtatt av styret i DNT.
b) Eiendomsutvalget skal arbeide etter instruks vedtatt av styret i DNT.
c) Lovutvalget bestående av leder, 2 medlemmer og 2 varamedlemmer. Lovutvalget skal avgi
uttalelser om innkomne lovforslag, bestemmelser og reglement og om fortolkningsspørsmål som
styret i DNT forelegger den. Lovutvalget kan også selv fremkomme med forslag. I sin innstilling til
generalforsamlingen skal styret i DNT redegjøre for lovutvalgets innstilling.
Følgene hadde ordet i saken:
Jan Bragerhaug, Valdres Travlag
Tove Paule, Leder lovutvalg
Vedtak: Forslaget ble enstemmig vedtatt

FORSLAG FRA STYRET I DNT TIL NY TEKST I § 5‐1 Formål
(1) Travforbund er et felles organ for travsporten travlagene innen sitt geografiske område. Dets
øverste organ er generalforsamlingen som avholdes hvert år innen 15. mars.
Vedtak: Forslaget ble enstemmig vedtatt
FORSLAG FRA STYRET I DNT TIL NY TEKST I § 5‐1 Formål
(2) Travforbundenes formål er å arbeide for utbredelse og effektivisering av travsporten og hesteavl
innen sitt distrikt i samsvar med DNTs lover.
Vedtak: Forslaget ble enstemmig vedtatt
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FORSLAG FRA STYRET I DNT TIL NY TEKST I § 5‐2 TRAVFORBUNDENES OPPGAVER
(1) Travforbundenes oppgaver er:
a) å samle samtlige travlag i distriktet til samarbeid og arbeide for opprettelse av nye travlag hvor
man finner det ønskelig formålstjenlig.
b) å utvikle det regionale driftsselskapet for økt spill, økte inntekter, utvikling av travsport i
regionen og utøve eierskap. i regionale driftsselskap.
c) å samarbeide med distriktets travlag, legge til rette for travløp samt drive opplysningsarbeid om
travsport, hesteavl, rekruttering, spill og de interesser som står i forbindelse med dette.
d) å virke som koordinator mellom travlagene og DNT gjennom formidling av informasjon og
kontroll med at travlagenes virksomhet drives i samsvar med DNTs lov, bestemmelser, strategi og
retningslinjer.
e) en gang hvert halvår å innkalle representanter fra samtlige travlag og samarbeidende
organisasjoner innen forbundet til travkonferanse/temamøte.
f) levere årsrapport innen fristen i henhold til retningslinjer vedtatt av DNT styret.
Vedtak: Forslaget ble enstemmig vedtatt
FORSLAG FRA STYRET I DNT TIL § 5‐4 Lover
(1) Travforbundene skal ha lover som er overensstemmende med DNTs lov. Det enkelte travforbunds
lover skal være godkjent av styret i DNT, jfr. § 4.3 (1) i).
Vedtak: Forslaget ble enstemmig vedtatt

FORSLAG FRA HEDMARK TRAVFORBUND TIL NY TEKST I § 5‐5 Representasjon på generalforsamling
Forslag til ny lovtekst:
§ 5‐5 Representasjon på generalforsamling. Møte‐/tale‐ og/eller stemmerett på generalforsamling
krever gyldig medlemskap. (…)
Følgende hadde ordet i saken:
Per Sandbakken, Hedmark Travforbund
Vedtak: Forslaget ble trukket
FORSLAG FRA STYRET I DNT TIL NY TEKST I § 5‐5 Representasjon på generalforsamling
(1) På generalforsamlingen i travforbundet møter med stemmerett, jfr. § 2‐6 (1):
a) Valgte representanter fra hvert av travlagene som er medlem, jfr. § 5‐3. Hvert lag har rett til å
møte med 1 representant for de første 25 til 50 medlemmene over 16 år og 1 representant for hvert
påbegynte 50. medlem i beretningsåret. Ingen lag kan møte med mer enn 5 representanter.
Følgende hadde ordet i saken:
Svein Morten Buer, Oslo og Akershus Travforbund
Rolf Høyland, Indre Salten Travlag
Vedtak: Forslaget ble trukket
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FORSLAG FRA STYRET I DNT TIL NY TEKST I § 5‐5 Representasjon på generalforsamling
(2) På generalforsamlingen i travforbund møter med talerett men uten stemmerett:
a) varamedlemmer i forbundsstyret.
a) representant fra overordnet organisasjonsledd, jfr. § 2‐6 (6).
b) medlemmer eller representanter for nedsatte utvalg.
c) travforbundets revisor.
d) æresmedlemmer og personer med travforbundets hederstegn.
Følgende hadde ordet i saken:
Tove Paule, Leder lovutvalget
Vedtak: Forslaget ble trukket

FORSLAG FRA STYRET I DNT TIL NY TEKST I § 5‐6 Generalforsamlingens oppgaver
(1) Generalforsamlingen skal:
a) godkjenne innkallingen og saksliste.
b) velge dirigent, referent og 2 personer til å undertegne protokollen.
c) behandle styrets årsberetning.
d) behandle revidert regnskap.
e) behandle aktivitetsplan.
f) fastsette medlemskontingent.
g) fastsette godtgjørelse til styrets medlemmer.
h) behandle innkomne forslag.
i) foreta følgende valg av:
– styremedlemmer og varamedlemmer
– en representant til DNTs generalforsamling med varamedlem
– valgkomite
– registrert revisor eller to valgte revisorer.
Følgende hadde ordet i saken:
Lars Borge‐Andersen, Rakkestad og Degernes Travlag
Tove Paule, Leder lovutvalget
Vedtak: Forslaget ble enstemmig vedtatt
FORSLAG FRA STYRET I DNT TIL NY TEKST I § 5‐6 Generalforsamlingens oppgaver
(2) Styret i travforbundet skal bestå av minimum 5 medlemmer og 2 varamedlemmer. Funksjonstiden
er 2 år. Det ene året velges 2 medlemmer, det andre året velges 3 medlemmer. Varamedlemmer
velges hvert år. Styrets leder og nestleder velges av generalforsamlingen blant styrets medlemmer
for 1 år av gangen.
Styret, inkludert varamedlemmer, skal så langt det er mulig være representert med en person 26 år
eller yngre, jfr. § 2‐5.
Følgende hadde ordet i saken:
May‐Lisbet Olsen, Trømborg travlag
Tove Paule, Leder lovutvalget
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Vedtak: Forslaget ble vedtatt med følgende endring i siste setning: «Styret, inkludert
varamedlemmer, skal så langt det er mulig ha et medlem som er 26 år eller yngre. Jfr. § 2‐5.

FORSLAG FRA STYRET I DNT TIL NY TEKST I § 5‐7 Ekstraordinær generalforsamling
(1) Ekstraordinær generalforsamling i travforbundet innkalles av styret i travforbundet med minst 14
dagers varsel:
a) etter vedtak på travforbundets generalforsamling.
b) etter vedtak i overordnet organisasjonsledd, jfr. § 2.13 (1).
c) etter vedtak i styret i travforbundet.
d) når minst 1/3 av de tilsluttede travlagene forlanger det.
Vedtak: Forslaget ble enstemmig vedtatt
FORSLAG FRA STYRET I DNT TIL NY TEKST I § 5‐9 Styrets oppgaver
(4) Styret kan innkalle representanter fra distriktets travlagene og samarbeidende organisasjoner i
saker som vedrører disse.
Vedtak: Forslaget ble enstemmig vedtatt
FORSLAG FRA STYRET I DNT TIL NY TEKST I § 5‐9 Styrets oppgaver
(5)
Styret skal oppnevne utvalg etter behov og utarbeide instruks for disse. som skal arbeide med
rekrutterings‐ og ungdomstrav. Andre utvalg oppnevnes etter behov.
(7) Styret skal nedsette utvalg som skal arbeide med rekrutterings‐ og ungdomstrav.
Vedtak: Forslaget ble enstemmig vedtatt
FORSLAG FRA STYRET I DNT TIL NY TEKST I § 5‐10 Sekretærfunksjonen
(3) Sekretæren skal ivareta travforbundets daglige interesser og utføre de oppgaver som pålegges av
forbundsstyret og DNT.
Vedtak: Forslaget ble enstemmig vedtatt
FORSLAG FRA STYRET I DNT TIL NY TEKST I § 6‐1 Formål
(2) Travlagene skal være medlemmenes organisasjonsledd og skal ivareta og løse de oppgaver som
medlemmene til enhver tid ønsker/fremmer innenfor rammene av DNTs lov.
Vedtak: Forslaget ble enstemmig vedtatt
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FORSLAG FRA STYRET I DNT TIL NY TEKST I § 6‐1 Formål
(3) Travlaget skal følge opp vedtak, pålegg og reguleringer som er fattet av overordnede
organisasjonsledd på høyere nivå i organisasjonen.
Vedtak: Forslaget ble enstemmig vedtatt

FORSLAG FRA STYRET I DNT TIL NY TEKST I § 6‐2 Travlagets oppgaver
(1) Travlagenes oppgaver er:
a) å samle flest mulig travsportinteresserte innen sitt distrikt som medlemmer.
b) å bygge ut og drive treningsbane og/eller treningsanlegg etter godkjente planer og normer.
c) å avholde travløp etter gjeldende bestemmelser.
d) å drive opplysningsarbeid om norsk travsport og hesteavl, samt de interesser som står i
forbindelse med denne.
e) å drive rekrutteringsarbeid gjennom aktiviteter for barn og ungdom.
f) å fremme saker til beste for travsporten.
g) levere årsrapport skal leveres innen fristen i henhold til retningslinjer vedtatt av DNT styret.
Følgende hadde ordet i saken:
Trond Olav Salte, Rogaland Travselskap
Elin Bergseth, Styremedlem
Vedtak: Forslaget ble enstemmig vedtatt

FORSLAG FRA STYRET I DNT TIL NY TEKST I § 6‐3 Medlemskap i travlaget
(1) Travlaget består av personlige medlemmer med interesse for travsport, avl og hestehold. Man
kan kun være medlem av ett travlag.
Vedtak: Forslaget ble enstemmig vedtatt
FORSLAG FRA STYRET I DNT TIL NY TEKST I § 6‐3 Medlemskap i travlaget
(2)
Alle som aksepterer å overholde travlagets og overordnede travmyndigheters lover, bestemmelser
og reglement, kan bli tatt opp som medlem. Finner styret i travlaget at disse kriterier ikke oppfylles,
kan travlagets styre nekte medlemskap. Medlemskapet er først gyldig og regnes fra den dag
kontingenten er betalt og skal umiddelbart registres i sentralt medlemsregister i DNT.
Vedtak: Forslaget ble enstemmig vedtatt
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FORSLAG FRA STYRET I DNT TIL NY TEKST I § 6‐3 Medlemskap i travlaget
(3) Medlem av ett travlag kan ikke tas opp som medlem av annet travlag. Ingen kan tas opp som
medlem av travlag før medlemskapet i annet travlag er endelig avsluttet og alle økonomiske
forpliktelser til annet travlag er gjort opp. Ved tvist avgjør travforbundet om søkeren kan tas opp som
medlem. Travforbundets avgjørelse kan ankes inn for styret i DNT innen 14 dager etter at
rekommandert melding er mottatt.
Vedtak: Forslaget ble enstemmig vedtatt
FORSLAG FRA STYRET I DNT TIL NY TEKST I § 6‐3 Medlemskap i travlaget
(4) Nye medlemmer i travlaget får stemmerett og kan velges til tillitsverv etter å ha vært medlemmer
i travlaget i minimum siste 6 3 måneder.
Vedtak: Forslaget ble enstemmig vedtatt

FORSLAG FRA STYRET I DNT TIL NY TEKST I § 6‐4 Tap og gjenopptakelse av medlemskap i travlaget
(3)
Strykning av et medlemskap kan finne sted når et medlem skylder kontingent for mer enn ett år.
Medlem som strykes kan ikke tas opp igjen før skyldig kontingent er betalt. Hvis medlemmet skylder
kontingent etter forfalt to års kontingent, skal medlemskapet bringes til opphør ved strykning fra
travlagets side.
Vedtak: Forslaget ble enstemmig vedtatt

FORSLAG FRA STYRET I DNT TIL NY TEKST I § 6‐4 Tap og gjenopptakelse av medlemskap i travlaget
(4) Suspensjon og eksklusjon skjer i henhold straffebestemmelsene i kap 11. i henhold
straffebestemmelsen §11.8.
(5) Eksklusjon skjer i henhold til straffebestemmelsene i Kap. 11.
Vedtak: Forslaget ble enstemmig vedtatt
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FORSLAG FRA STYRET I DNT TIL NY TEKST I § 6‐7 Generalforsamlingens oppgaver
(1) Generalforsamlingens skal:
a) godkjenne innkallingen og saksliste.
b) velge dirigent, referent og 2 personer til å undertegne protokollen.
c) behandle styrets årsberetning.
d) behandle revidert regnskap.
e) fastsette medlemskontingenten.
f) behandle innkomne forslag.
g) foreta følgende valg:
– styremedlemmer.
– varamedlemmer til styret.
– leder og nestleder.
– representant og varamedlem til DNTs generalforsamling.
– representanter med varamedlemmer til travforbundets generalforsamling.
– 2 revisorer og ett varamedlem.
– valgkomite på 3 medlemmer og ett varamedlem.
Vedtak: Forslaget ble enstemmig vedtatt

FORSLAG FRA STYRET I DNT TIL NY TEKST I § 6‐7 Generalforsamlingens oppgaver
(2) Styret i travlaget skal bestå av minimum 5 medlemmer og 2 varamedlemmer. Funksjonstiden er 2
år. Det ene året velges 2 medlemmer, det andre året velges 3 medlemmer. Varamedlemmer velges
hvert år. Styrets leder og nestleder velges av generalforsamlingen blant styrets medlemmer for 1 år
av gangen.
Styret, inkludert varamedlemmer, skal så langt det er mulig være representert med en person 26 år
eller yngre. Jfr. § 2‐5.
Vedtak: Forslaget ble vedtatt med følgende endring i siste setning: «Styret, inkludert
varamedlemmer, skal så langt det er mulig ha et medlem som er 26 år eller yngre. Jfr. § 2‐5.
FORSLAG FRA STYRET I DNT TIL NY TEKST I § 6‐10 Representasjonsrett
(1) Nyinnmeldte travlag får representasjonsrett når det har vært medlem i DNT i 6 siste 3 måneder
og pålagte forpliktelser er oppfylt.
Vedtak: Forslaget ble enstemmig vedtatt
FORSLAG FRA STYRET I DNT TIL § 6‐11 Opptak av nye travlag som medlemmer i DNT
(1) Nye travlag kan søke om medlemskap i DNT, jfr. § 1‐4 (2)
og § 1‐6.

Vedtak: Forslaget ble enstemmig vedtatt
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FORSLAG FRA STYRET I DNT TIL § 6‐11 Opptak av nye travlag som medlemmer i DNT
(2) For at travlaget kan opptas som medlem må det akseptere DNTs lov. Endringer som innebærer
suppleringer kan foretas senere, men må godkjennes av DNT etter reglene i § 2.16.
Vedtak: Forslaget ble enstemmig vedtatt

FORSLAG FRA STYRET I DNT TIL § 6‐11 Opptak av nye travlag som medlemmer i DNT
(3) Travlaget skal ha navn som er godkjent av DNT.
Vedtak: Forslaget ble enstemmig vedtatt

FORSLAG FRA STYRET I DNT TIL NY TEKST I § 6‐12 Sammenslåing av travlag
(1) To eller flere travlag kan slå seg sammen når:
a) de involverte travlag vedtar sammenslåing på ordinær generalforsamling med 2/3 flertall, og
b) de involverte travlagene gjentar vedtaket med 2/3 flertall på ekstraordinær generalforsamling
senest 6 måneder etter vedtak på ordinær generalforsamling.
Vedtak: Forslaget ble enstemmig vedtatt

FORSLAG FRA STYRET I DNT TIL NY TEKST I § 7‐1 Kontrollkomiteen og revisjon
Lovutvalgets uttalelse: endre rekkefølge – virkeområde først. Nåværende ledd (1) blir ledd (2).
(1) Kontrollkomiteen består av 3 medlemmer og ett varamedlem som velges på generalforsamlingen
for to år av gangen. Ett av medlemmene skal være regnskapskyndig. Komiteen velger selv sin leder.
(2) Kontrollkomiteen skal påse at foretatte disposisjoner i DNT og dets datterselskaper i driftsåret er i
samsvar med generalforsamlingens vedtak, lov, bestemmelser og reglement, og skal sammen med
valgt revisor gjennomgå DNTs regnskaper etter at disse er revidert av revisor. Kontrollkomiteen avgir
innberetning til generalforsamlingen.
(1) Kontrollkomiteen skal føre tilsyn med at DNT ledes etter selskapets lover og generalforsamlingens
vedtak. Den skal videre påse at driften av selskapet og dets datterselskapers virksomheter som
påvirker økonomien i DNT foregår etter gjeldende reglementer, i samsvar med norsk lov og
bestemmelser fra offentlig myndighet.
Kontrollkomiteen skal føre tilsyn med at den økonomiske virksomheten i DNT og i de selskap som
påvirker økonomien i DNT som konsern, drives etter sunne og betryggende prinsipper i henhold til
lover, reglementer, vedtak og fullmakter. Den skal føre tilsyn med at revisjonsarbeidet er àjour og
ellers utføres på en tilfredsstillende måte. Kontrollkomiteen avgir beretning til generalforsamlingen.
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Følgende hadde ordet i saken:
Aage Hvinden, leder kontrollkomiteen
Tove Paule, Leder lovutvalget
Vedtak: Forslaget ble vedtatt med følgende endring i første setning, andre avsnitt:
«Kontrollkomiteen skal føre tilsyn med at den økonomiske virksomheten i DNT og i de selskap som
inngår i DNT som konsern, drives etter sunne og betryggende prinsipper i henhold til lover,
reglementer, vedtak og fullmakter.»

FORSLAG FRA STYRET I DNT TIL NY TEKST I § 7‐2 Avlskomiteen
(3) Styret Generalforsamlingen i DNT vedtar instruks for avlskomiteen.
Instruksen bør inkludere at enkeltsaker merkes slik at det klart defineres hva som skal behandles av
medlemmene for hver rase og hva som er felles avlstiltak som komiteen behandler samlet.
Følgende hadde ordet i saken:
Tove Paule, Leder lovutvalget
Vedtak: Forslaget ble trukket
FORSLAG FRA STYRET I DNT TIL NY TEKST I § 7‐3 Domskomiteen
(1) Domskomiteen behandler alle saker som starter med anmeldelse for brudd på DNTs straffe‐ og
dopingbestemmelser.
Vedtak: Forslaget ble enstemmig vedtatt
FORSLAG FRA STYRET I DNT TIL NY TEKST I § 7‐4 Appellkomiteen
(5) Appellkomiteen behandler og avgjør med endelig virkning alle avgjørelser truffet av
banedommernemden og domskomiteen.
Vedtak: Forslaget ble enstemmig vedtatt
FORSLAG FRA STYRET I DNT TIL NY TEKST I § 7‐5 Lovkomiteen
(2) Lovkomiteen skal avgi uttalelser om innkomne lovforslag og om fortolkningsspørsmål som DNT‐
styret forelegger. Lovkomiteen kan også selv fremkomme med fremme lovendringsforslag til styret.
Ved lovendringsforslag skal lovkomiteens innstilling forelegges generalforsamlingen. Lovkomiteen
skal komme med uttalelser vedrørende endringer av bestemmelser og reglement som DNT.styret
forelegger.
Vedtak: Forslaget ble enstemmig vedtatt
FORSLAG FRA STYRET I DNT TIL NY TEKST I § 7‐5 Lovkomiteen
(3) Lovkomiteen velger selv sin leder.
Vedtak: Forslaget ble enstemmig vedtatt
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FORSLAG FRA STYRET I DNT TIL NY TEKST I § 7‐5 Lovkomiteen
(4) Lovkomiteen settes med 3 medlemmer.
Vedtak: Forslaget ble enstemmig vedtatt
FORSLAG FRA HEDMARK TRAVFORBUND TIL NY TEKST I § 7‐6 Valgkomiteen
Forslag til ny lovtekst:
§ 7‐6 Valgkomiteen består av fem medlemmer med personlige varamedlemmer, valgt på
generalforsamlingen. (…)
Vedtak: Forslaget trukket
FORSLAG FRA STYRET I DNT TIL NY TEKST I § 7‐6 Valgkomiteen
(1) Valgkomiteen består av 5 medlemmer og 3 varamedlemmer forbundsledere med personlige
varamedlemmer, fortrinnsvis forbundsledere, valgt på generalforsamlingen. Funksjonstiden
er to år, men med anledning til gjenvalg. Komiteen bør ha distriktsmessig fordeling, og
kontinuitet i komiteen skal også vektlegges.
Valgkomiteen skal på generalforsamlingen fremme følgende forslag:
a) Valg av medlemmer og varamedlemmer til styret. Valg av leder og nestleder.
b) Valg av leder og nestleder. Valg av medlemmer og varamedlemmer til styret.
c) Valg av medlemmer og varamedlemmer til Kontrollkomite.
d) Valg av medlemmer og varamedlemmer til Avlskomite.
e) Valg av medlemmer og varamedlemmer til Domskomite.
f) Valg av medlemmer og varamedlemmer til Appellkomite.
g) Valg av medlemmer og varamedlemmer til Lovkomite.
g) Valg av medlemmer og varamedlemmer til Valgkomite.
h) Godtgjørelse til medlemmer av styret, komiteer og andre tillitsverv.
Vedtak: Forslaget ble enstemmig vedtatt
FORSLAG FRA STYRET I DNT TIL NY TEKST I § 7‐6 Valgkomiteen
(2) Instruks for valgkomiteen fastsettes av styret generalforsamlingen. Komiteen velger selv sin leder
Følgende hadde ordet i saken:
Knut Weum, Buskerud Travforbund
Tove Paule, Leder lovutvalget
Vedtak: Forslaget ble trukket
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FORSLAG FRA STYRET I DNT TIL NY TEKST I § 7‐6 Valgkomiteen
Nytt ledd (3) Komiteen velger selv sin leder.
Vedtak: Forslaget ble enstemmig vedtatt

FORSLAG FRA STYRET I DNT TIL NY TEKST I § 7‐6 Valgkomiteen
(3) Ved spørsmål knyttet til habilitet vedrørende Valgkomiteens enkelte medlemmer, skal spørsmålet
i hvert enkelt tilfelle, avgjøres av Valgkomiteen i henhold til DNTs lover § 2.8 (Inhabilitet). Det møter i
denne sammenheng medlemmets varamedlem. Medlem av valgkomiteen som selv blir kandidat til
verv, plikter umiddelbart å tre ut av valgkomiteen.
Vedtak: Forslaget ble enstemmig vedtatt
FORSLAG FRA STYRET I DNT TIL NY TEKST I § 8‐1 Fond i DNT
DNT forvalter følgende fond:
DNTs understøttelsesfond («mulktefondet»)
Fond for tilsluttede selskaper
Axel Jensens Fond
Lars Laumbs Fond
Jacob Meyers Fond
Karsten Buers Fond
Johs Tues Fond
Fond for rekrutteringstiltak
DNTs støttefond for travtrenere
Trond Skauens Minnefond
Garantiinnskudd trenere
Vedtaket: forslaget ble enstemmig vedtatt
FORSLAG FRA STYRET I DNT TIL NY TEKST I § 9‐1 Formål
(1) Som avtalepart skal DNT og tilsluttede organisasjonsledd ta vare på travsportens frie stilling.
Organisasjonsleddene må sikre at de beholder bestemmende myndighet over alle forhold knyttet til
medlemskapet i DNT og den sportslige aktiviteten.
2) Organisasjonsleddene må selv undertegne avtaler som pålegger organisasjonsleddet eller dets
medlemmer forpliktelser.
3) Organisasjonsledd kan ikke delegere myndighet til å undertegne avtaler som vedrører disse
forhold.
Styrets begrunnelse: Viser til lovutvalgets uttalelse.
Vedtak: Forslaget ble enstemmig vedtatt
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FORSLAG FRA STYRET I DNT TIL NY TEKST I § 9‐1 Formål
(2) Ingen avtale kan inneholde bestemmelser som bryter med DNTs lov, reglement, andre
bestemmelser eller etiske travsportens grunnverdier, eller som er egnet til å skade travsportens
anseelse. En henvisning til DNTs lov og regelverk skal inntas i alle avtaler og det skal fremkomme av
avtalene at de i tilfelle motstrid skal fortolkes i samsvar med DNTs lov travsportens lover og
regelverk. Organisasjonsleddene plikter å gjøre avtalemotparten oppmerksom på travsportens lov og
regelverk.
Vedtak: Forslaget ble enstemmig vedtatt

FORSLAG FRA STYRET I DNT TIL NY TEKST I § 9‐2 Hvem som kan inngå avtaler
(2) Styret i DNT utarbeider retningslinjer, jf. Kapittel 9, for deltakelse i travarrangementer
inneholdende omfang og kvalitet av rettigheter for organisasjonsledd, hesteeiere eller kuskers
utnyttelse.
Vedtak: Forslaget ble enstemmig vedtatt
FORSLAG FRA STYRET I DNT TIL NY TEKST I § 9‐4 Hesteeieres og kuskers plikter knyttet til avtaler med
næringslivet
(1) DNT og organisasjonsledd kan i rimelig utstrekning kreve at hesteeiere, hester og kusker
medvirker i gjennomføring av avtaler mellom DNT eller organisasjonsledd og næringslivet.
Vedtak: Forslaget ble enstemmig vedtatt
FORSLAG FRA STYRET I DNT TIL NY TEKST I § 9‐4 Hesteeieres og kuskers plikter knyttet til avtaler med
næringslivet
(2) Ved vurderingen av hva som er rimelig i henhold til foregående ledd skal blant annet legges vekt
på:
– Medvirkningens omfang.
– Den godtgjørelse eller andre fordeler deltaker har fått gjennom tilknytning til DNT eller
organisasjonsleddet.
– DNTs eller Organisasjonsleddets anvendelse av inntektene fra vedkommende samarbeidsavtale.
Vedtak: Forslaget ble enstemmig vedtatt
FORSLAG FRA STYRET I DNT TIL NY TEKST I § 9‐5 Travsportens forpliktelser overfor næringslivet
(1) Den Organisasjonsleddet som inngår avtale med næringslivet står ansvarlig for alle forpliktelser,
herunder inklusive økonomiske forpliktelser som avtalen pålegger organisasjonsleddet. Disse
forpliktelsene må innfris.
I avtaler som forutsetter at enkeltmedlemmer skal medvirke, må det gjøres oppmerksom på
vedkommendes rett til å ta forbehold.
Vedtak: Forslaget ble enstemmig vedtatt
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FORSLAG FRA STYRET I DNT TIL § 9‐8 Kontroll med avtalene
(1) Finner styret i DNT at en avtale som gjelder forholdet mellom travsporten og næringslivet har
stor prinsipiell betydning, kan styret i DNT selv ta opp avtalen og kreve den oversendt til
behandling/overprøving.
Vedtak: Forslaget ble enstemmig vedtatt

FORSLAG FRA STYRET I DNT TIL NY TEKST I § 11‐1 Virkeområde. Forholdet til løpsreglementet
(1) Straffebestemmelsene i dette kapitlet gjelder for alle medlemmer og organisasjonsledd tilsluttet
DNT. Bestemmelsene gjelder også for medlemmer av travlag, lisensierte travkusker, ryttere, trenere
og hesteeiere. Straffebestemmelsene regulerer alle saker om straff innen DNT.
Vedtak: Forslaget ble enstemmig vedtatt med følgende endring i første setning:
«Straffebestemmelsene i dette kapitlet gjelder for alle medlemmer og organisasjonsledd tilsluttet
DNT.»
FORSLAG FRA STYRET I DNT TIL NY TEKST I § 11‐1 Virkeområde. Forholdet til løpsreglementet
(3) For alle travløp organisert under DNT gjelder i tillegg løpsreglementet med egne
straffebestemmelser og saksbehandlingsregler. Med travløp menes travløp med og uten
totalisatorspill, prøveløp, premieløp, mønstringsløp og ponniløp som arrangeres og gjennomføres i
samsvar med løpsreglementet og særlige bestemmelser.
Følgende hadde ordet i saken:
Torbjørn Frøysnes, hederstegn
Tove Paule, Leder lovutvalget
Vedtak: Forslaget ble trukket

FORSLAG FRA STYRET I DNT TIL NY TEKST I § 11‐2 Straffebelagte handlinger/unnlatelser
(1) Straff etter disse bestemmelsene kan ilegges dersom person eller organisasjonsledd:
a) bryter DNTs lov, reglement, bestemmelser, vedtak eller sikkerhetsforskrifter eller unnlater å
etterkomme pålegg fra overordnet ledd.
b) på utilbørlig måte deltar i pengespill innen travsporten, dersom vedkommende har tilknytning
til konkurransen som kusk, rytter, trener, dommer, støttepersonell eller på annen måte.
c) begår økonomiske misligheter, utøver rettsstridig vold, begår seksuelle overgrep og/eller
trakassering eller på annen måte skader travsportens anseelse ved uredelig eller uhøvisk opptreden.
d) betaler, lar betale, tar imot godtgjørelse eller inngår avtale om å ta imot godtgjørelse som er i
strid med gjeldende bestemmelser.
e) gir usanne eller villedende opplysninger eller forklaringer.
f) arrangerer eller deltar i travløp, oppvisning eller organisert trening i strid med bestemmelsene i
DNTs lov og/eller reglement.
g) nyter alkohol eller annet berusende eller bedøvende middel på bane eller anlegg, i garderober,
stall eller dyrehospital, eller serverer alkohol uten offentlig bevilling.
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Følgende hadde ordet i saken:
Ole Martin Woldseth, Trøndelag Travsportforening
Ingolf Herbjørnrød, Lågen Travlag
Elin Bergseth, Styremedlem
Jens Kr. Grønsand, leder domskomiteen
Vedtak: Forslaget ble enstemmig vedtatt med følgende endringer:
b) på utilbørlig måte deltar i pengespill innen travsporten, dersom vedkommende har
tilknytning til konkurransen som kusk, rytter, trener, funksjonær, støttepersonell eller på
annen måte.
Lovkomiteen bes også vurdere hvorvidt støttepersonell i punkt b er et presist begrep, samt om
man under punkt c bør ha med et tillegg som omhandler tilbakehold av informasjon vedr. habilitet.

FORSLAG FRA STYRET I DNT TIL NY TEKST I § 11‐2 Straffebelagte handlinger/unnlatelser
(2) Ved tribunevold og andre alvorlige tilfeller av bråk og uorden i tilknytning til et travarrangement
travløp, kan medlemmer og organisasjonsledd som har ansvar for eller deltar i arrangementet,
ilegges straff uavhengig av om forholdet rammes av reglene foran og uten at det kan påvises skyld.
Vedtak: Forslaget ble enstemmig vedtatt
FORSLAG FRA STYRET I DNT TIL NY TEKST I § 11‐2 Straffebelagte handlinger/unnlatelser
(3) Brudd på dopingbestemmelsene henvises til DNTs dopingreglement.
Vedtak: Forslaget ble enstemmig vedtatt
FORSLAG FRA STYRET I DNT TIL NY TEKST I § 11‐5 Straffer
(1) De straffer som kan idømmes er:
a) irettesettelse.
b) bot.
c) tap av rett til å ha valgte eller oppnevnte verv.
d) tap av rett til å delta i travløp og trening på anlegg eid eller finansiert av DNT (utelukkelse).
e) tap av rett til medlemskap og derav følgende rettigheter (eksklusjon).
f) tap av premier og/eller rekorder når den straffbare handlingen kan ha hatt innflytelse på det
oppnådde resultatet.
g) tap av rett til å arrangere travløp, eller andre reaksjoner i forbindelse med arrangement
eventuelt andre arrangementsmessige reaksjoner.
h) tap av hedersbevisning.
Vedtak: Forslaget ble enstemmig vedtatt
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FORSLAG FRA STYRET I DNT TIL § 11‐5 Straffer
(4) Straff i forbindelse med dopingsaker henvises til sanksjoner ved brudd på dopingbestemmelsene i
DNTs Dopingreglementet.
Vedtak: Forslaget ble enstemmig vedtatt
FORSLAG FRA STYRET I DNT TIL NY TEKST I § 12‐1 Hvilke saker bestemmelsene gjelder for
(2) Saksbehandlingsreglene i §§ 12‐3, 12‐4 og 12‐5 gjelder for saker som starter med anmeldelse og
har sitt grunnlag i kapittel 11 (straffesaker). For saker som avgjøres med grunnlag i Løpsreglementet
gjelder egne saksbehandlingsregler. Saksbehandlingsreglene i §§ 12‐4 (3), 3. ledd og 12‐6 og 12.7
gjelder for alle andre administrative avgjørelser.
Vedtak: Forslaget ble enstemmig vedtatt
FORSLAG FRA STYRET I DNT TIL NY TEKST I § 12‐1 Hvilke saker bestemmelsene gjelder for
(3) Organisasjonsledd kan ikke ha egne saksbehandlingsregler i strid med bestemmelsene i dette
kapitlet.
Vedtak: Forslaget ble enstemmig vedtatt

FORSLAG FRA STYRET I DNT TIL NY TEKST I § 12‐2 Formål
(1) Formålet med saksbehandlingsreglene er å påvirke fremdriften i saksbehandlingsgangen og sikre
korrekte avgjørelser.
Vedtak: Forslaget ble enstemmig vedtatt
FORSLAG FRA STYRET I DNT TIL NY TEKST I § 12‐4 Saksbehandlingen i straffessaker
(3) Ingen kan være med på forberedelsen eller avgjørelsen av saken dersom vedkommende:
a) selv har interesse i saken.
b) har inngitt anmeldelse.
c) har vært med på forberedelsen eller behandlingen av saken i lavere instans.
d) på forhånd offentlig har gitt sin oppfatning av saken til kjenne, eller
e) det foreligger andre særlige grunner som er egnet til å svekke tilliten til dennes habilitet.
Vedtak: Forslaget ble enstemmig vedtatt
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FORSLAG FRA STYRET I DNT TIL NY TEKST I § 12‐5 Overprøving i straffesaker
(5) Ankeinstansen kan:
a) avvise saken anken p.g.a. formelle feil.
b) oppheve underinstansens avgjørelse, sende den tilbake til ny behandling og gi retningslinjer for
den nye behandlingen.
c) stadfeste den påankede avgjørelsen.
d) avsi ny avgjørelse.
Vedtak: Forslaget ble enstemmig vedtatt
FORSLAG FRA STYRET I DNT TIL NY TEKST I § 12‐6 Saksbehandlingsregler for administrative
avgjørelser
(3) Når det fattes avgjørelse som etter sin karakter kan virke inngripende og avgjørelsen retter seg
mot en eller flere medlemmer eller organisasjonsledds rettigheter og plikter, bør saksbehandlingen
ta hensyn til følgende prinsipper:
a) veiledning etter behov overfor dem eller den saken retter seg mot.
b) god saksforberedelse.
c) at avgjørelsen fattes innen rimelig tid.
d) at avgjørelsen begrunnes.
Vedtak: Forslaget ble enstemmig vedtatt
FORSLAG FRA STYRET I DNT TIL NY TEKST I § 13‐1 Doping
(1) Styret i DNT skal utarbeide dopingregler og retningslinjer for DNTs antidopingarbeid for to‐ og
firbeinte. Dopingregler og retningslinjer for DNTs antidopingarbeid skal være overensstemmende
med den til enhver tid gjeldende forskrift om forbud mot doping av hest.
Vedtak: Forslaget ble enstemmig vedtatt

SAK 10 Andre innkomne forslag
FORSLAG FRA STYRET TIL NY INSTRUKS FOR DNTs VALGKOMITE
Valgkomiteens sammensetning
Valgkomiteen velges av generalforsamlingen, jfr. DNTs lov § 3‐4.
Komiteen velger selv sin leder.
Alle medlemmer av valgkomiteen har én stemme hver. Varamedlemmer har kun stemmerett ved
frafall av det ordinære medlemmet.
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Valgkomiteens oppgave
Valgkomiteens skal på generalforsamlingen fremme følgende forslag, jfr. DNTs lov § 7‐6 (1):
a) Valg av leder og nestleder
b) Valg av medlemmer og varamedlemmer
c) Valg av medlemmer og varamedlemmer til kontrollkomite
d) Valg av medlemmer og varamedlemmer til avlskomite
e) Valg av medlemmer og varamedlemmer til domskomite
f) Valg av medlemmer og varamedlemmer til appellkomite
g) Valg av medlemmer og varamedlemmer til lovkomite
h) Valg av medlemmer og varamedlemmer til valgkomite
i) Godtgjørelse til medlemmer av styret, komiteer og andre tillitsverv
Forslagsrett
Travforbund og travlag har forslagsrett overfor valgkomiteen, men komiteen kan på fritt grunnlag
også foreslå andre kandidater.
Valgkomiteens arbeid
Leder innkaller til et møte for gjennomgang av valgkomiteens arbeid og fremdrift i arbeidet.
Valgkomiteen har egen budsjettramme vedtatt av DNT‐styret. DNTs administrasjon bistår ved behov.
Valgkomiteen skal rette henvendelse til samtlige tillitsvalgte med forespørsel om de er interessert i å
ta gjenvalg for samme eller annet verv i neste generalforsamlingsperiode, med svarfrist senest 1.
november året før general‐forsamlingen. Valgkomiteen skal ha samtale med alle medlemmer av det
sittende styret, samt generalsekretæren.
Valgkomiteen skal deretter rette henvendelse til travforbund og travlag om forslag til kandidater til
de tillitsverv som skal besettes i henhold til DNTs lov § 3‐4 (1) 11.
I henvendelsen skal valgkomiteen angi hvilke tillitsvalgte som har ønsket gjenvalg og hvilke som
ønsker å tre ut av sine verv.
Forslagsfristen er senest 15. januar i generalforsamlingsåret.
Medlem av valgkomiteen som selv blir kandidat til verv, plikter umiddelbart å tre ut av valgkomiteen.
Valgkomiteen skal gjennomgå alle innkomne forslag sammenholdt med de tillitsvalgtes egne svar,
valgkomiteens egne vurderinger og forslag.
Valgkomiteens innstilling skal redegjøre for utvelgelseskriteriene som valgkomiteen har lagt til grunn.
Valgkomiteens innstilling skal inneholde en oversikt over innkomne forslag med forslagsstiller, samt
hvilket travlag kandidatene er medlem av.
Eventuell dissens om innstillingen skal fremkomme av innstillingen.
Valgkomiteens innstilling skal sendes sammen med sakliste og tingdokumenter i henhold til DNTs lov
§ 2‐9 (3). Valgkomiteens innstilling skal sendes generalsekretær senest 4 uker før
generalforsamlingen.
DNTs bestemmelser om inhabilitet (DNTs lov § 2‐8) gjelder for medlemmer av valgkomiteen.
Skulle det frem til generalforsamlingen oppstå endringer av betydning i grunnlaget for valgkomiteens
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innstilling, kan valgkomiteen vurdere innstillingen på nytt og eventuelt fremme en revidert innstilling
til generalforsamlingen. Skulle det oppstå endringer av betydning i grunnlaget for valgkomiteens
innstilling på generalforsamlingen, kan valgkomiteen på oppfordring fra generalforsamlingen,
komme sammen og fremme en innstilling basert på det nye grunnlaget.
Valgbarhet og kvalifikasjon
Valgbarhetsbestemmelsen følger av DNTs lov § 2‐6.
Sammensetningen av styre, komiteer og utvalg skal følge kjønnsfordelings‐ og
ungdomsrepresentasjonsbestemmelsen i DNTs lov §§ 2‐4 og 2‐5.
Ved sammensetning av styret bør det, i tillegg til geografisk og aldersmessig fordeling, også tilstrebes
at styret blir sammensatt med personer som har utfyllende bakgrunn og kompetanse innen aktivitet,
anlegg, finans/økonomi, organisasjon og samfunn.
Øvrige krav til sammensetningen av styret fremgår av DNTs lov § 4‐2).
Ved valg til de øvrige verv skal det tas hensyn til faglige kvalifikasjoner for de oppgaver som skal
løses.
Forslag fra Trømborg Travlag:
Alle kandidater til nye styre –/ varamedlemmer i DNT styret, skal legge ved CV. Det skal også stå
hvilket travlag kandidaten er medlem av. Dette skal foreligge i sakspapirene til delegatene.
Vedtak: Forslaget ble vedtatt med følgende endringer: Punkt h strykes. Forslaget fra Trømborg
travlag tas inn i instruksen.

FORSLAG FRA STYRET TIL NY INSTRUKS FOR DNTs KONTROLLKOMITE
1. I henhold til Det Norske Travselskaps (DNT) lover § 3‐4 skal generalforsamlingen velge en
Kontrollkomite bestående av 3 medlemmer og varamedlem. Kontrollkomiteen skal føre tilsyn med at
DNT ledes etter selskapets lover og generalforsamlingens vedtak. Den skal videre påse at driften av
selskapet og dets datterselskapers virksomheter som påvirker økonomien i DNT foregår etter
gjeldende reglementer, i samsvar med norsk lov og bestemmelser fra offentlig myndighet.
2. Kontrollkomiteen skal føre tilsyn med at den økonomiske virksomheten i DNT og i de selskap som
påvirker
økonomien i DNT som konsern, drives etter sunne og betryggende prinsipper i henhold til lover,
reglementer, vedtak og fullmakter. Den skal føre tilsyn med at revisjonsarbeidet er àjour og ellers
utføres på en tilfredsstillende måte.
3. Kontrollkomiteen skal få seg forelagt samtlige protokoller, dokumenter som er knyttet til
handlinger av vesentlig betydning, løpende regnskaper og årsoppgjørsdokumenter som benyttes
innen selskapet, inkludert de selskap som påvirker økonomien i DNT som konsern. Den er berettiget
til å få alle de opplysninger den mener er nødvendig for å utføre sitt verv på en tilfredsstillende måte.
4. Kontrollkomiteen skal foreta sine undersøkelser så ofte den finner det nødvendig eller etter
anmodning av styret eller revisor. Kontrollkomiteen kan forøvrig gjøre direkte henvendelse til styret
og revisor.
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5. Kontrollkomiteen skal gjennomgå DNT styrets og styrene i de selskap som påvirker økonomien i
DNT som konsern sine protokoller, styrenes forslag til årsberetning og årsregnskap og avgi beretning
til generalforsamlingen.
6. Kontrollkomiteen skal føre protokoll over sine undersøkelser og forhandlinger. Kontrollkomiteens
protokoll skal etter godkjenning uten opphold oversendes styrene i de virksomheter som
kontrollkomiteen fører tilsyn med. Styrene skal gjøre seg kjent med kontrollkomiteens
protokollførsel.
7. Kontrollkomiteens medlemmer har taushetsplikt, og skal undertegne taushetsplikterklæring.
8. DNTs bestemmelser om inhabilitet (DNTs lov § 2‐8) gjelder for medlemmer av kontrollkomiteen.
9. Kontrollkomiteen skal lage årsplan for møtevirksomhet basert på omfang og tema.

Vedtak: Forslaget ble vedtatt med følgende endring i punkt 2, første setning: Kontrollkomiteen skal
føre tilsyn med at den økonomiske virksomheten i DNT og i de selskap som inngår i DNT som
konsern, drives etter sunne og betryggende prinsipper i henhold til lover, reglementer, vedtak og
fullmakter.
FORSLAG FRA ROGALAND TRAVFORBUND
Bøtesatser i rekrutt/ungdomsløp
Styret i Rogaland Travforbund har drøftet utfordringene rundt bøtesatser i ungdomsløp. Styret er av
den oppfatning at disse bøtesatsene burde endres da dette skader rekrutteringen.
Vi mener en form for prikkordning bør kunne erstatte bøter i disse løpene.
For eksempel kan det gis 1 prikk for mindre overtredelser av løpsreglementet og 2 prikker for grovere
overtredelser og at ved 3 prikker fører til en tidsbestemt utelukkelse for eksempel 14 dager, i stedet
for økonomiske sanksjoner mot en gruppe som er i en læringsfase og med begrensede inntekter.
Følgende hadde ordet i saken:
Trond Olav Salte, Rogaland Travselskap
Vedtak: Forslaget oversendes nytt styre
SAK 11 Foreta valg
Valgkomiteens leder Jostein Grav redegjorde for Valgkomiteens arbeid og innstilling.
Alle som besitter verv er på valg, og er tilskrevet pr. mail med forespørsel om de ønsker gjenvalg eller
ikke. Valgkomiteen har intervjuet nåværende styremedlemmer, varamedlemmer og generalsekretær.
Valgkomiteen har bestått av Jostein Grav, leder, Knut Weum, Trond Olav Salte, Jan Ottar Østring og
Anette Isaksen. Fra og med 25.1.16 har Knut Weum og Trond Olav Salte vært erstattet av sine
personlige varamedlemmer Ingar Aarøe og Elin Gumpen.
Komiteen leverer enstemmig innstilling med unntak av styresammensetning. Flertallsinnstillingen
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(nedenfor benevnt som innstilling 1) støttes av Jostein Grav, Ingar Aarøe, Anette Isaksen og Elin
Gumpen. Mindretallsinnstillingen (nedenfor benevnt som innstilling 2) støttes av Jan Ottar Østring.
A., B., C. D. FORETVA VALG PÅ 5 STYREMEDLEMMER OG 3 VARAMEDLEMMER TIL DNTs STYRE:
I henhold til ny, vedtatt lovtekst under § 3‐4 (1) 11 skulle følgende valg foretas:
a) Styreleder
b) Nestleder
c) 3 styremedlemmer
d) 3 varamedlemmer
På bakgrunn av vedtaket om overgang til ettårige generalforsamlinger, ble det før valget bestemt at
styreleder og det styremedlemmet som fikk færrest stemmer, ble valgt med en funksjonstid på et år.
Nestleder og de to øvrige styremedlemmene ble valgt med funksjonstid på 2 år. Alle varamedlemmer
ble valgt med en funksjonstid på 1 år.
Antall stemmeberettigede var ved valg av styre i DNT 155.
Innstilling 1

Innstilling 2

Leder: Svein Morten Buer, Oslo og Akershus ny
Nestleder: Knut Weum, Buskerud ny
Elin Bergseth, Hedmark gjenvalg
Trond Olav Salte, Rogaland ny
Inger Louise Dølvik, Nord‐Norge gjenvalg

Trond Rønningen, Midt‐Norge opprykk fra vara
Fredrik Eng, Hedmark opprykk fra vara
Trygve Holtebekk, Agder gjenvalg
Liss Karin Sandvik, Nord‐Norge ny
Elin Bergseth, Hedmark gjenvalg

1. varamedlem: Cecilie Andersson, Østfold ny
2. varamedlem: Fredrik Eng, Hedmark gjenvalg
3. varamedlem: Ingolf Herbjørnrød, Vestfold ny

Svein Ystenes, Hedmark ny
Cecilie Andersson, Østfold ny
Hans Emil Hansen, Agder ny

Leder i Valgkomiteen redegjorde for innstilling nr 1 og leder i Nord‐Norge travforbund Jan Ottar
Østring redegjorde for innstilling nr 2.
Vedtak:
Nytt styre:
Leder: Svein Morten Buer , Oslo og Akershus, 122 stemmer
Nestleder: Knut Weum, Buskerud, 102 stemmer
Elin Bergseth, Hedmark, 148 stemmer
Inger‐Louise Dølvik, Nord‐Norge, 138 stemmer
Trond Olav Salte, Rogaland, 87 stemmer
Mindretallet trakk sin innstilling til varamedlemmer etter at styremedlemmene var valgt.
Valgresultatet ble da som følger:
1.varamedlem Cecilie Helen Andersson, Østfold
2.varamedlem Fredrik Eng, Hedmark
3.varamedlem Ingolf Herbjørnrød, Vestfold
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E. KONTROLLKOMITE MED VARAMEDLEMMER:
Valgkomiteens innstilling
Gunnar Eilefstjønn
Jørgen Midtlyng
Evelyn Stillerud

gjenvalg
ny
ny

Følgende hadde ordet i saken:
Geir Smeby, Biri og Snertingdal Travdal
Jostein Grav, leder valgkomiteen
Benkeforslag:
Johannes Vold
Åge Hvinden

ny
ny

Varamedlem: Johannes Vold

ny

Følgende hadde ordet i saken:
Jostein Grav, leder valgkomiteen
Benkeforslag:
Jørgen Midtlyng

ny

Vedtak: Ny kontrollkomite:
Gunnar Eilefstjønn
Evelyn Stillerud
Johannes Vold
Varamedlem: Jørgen Midtlyng

F. AVLSKOMITE MED VARAMEDLEMMER:
Valgkomiteens innstilling varmblods:
Ingvild Seljord Eriksen
Nils Otto Bergslien
Anne Berit Sagedal

opprykk fra vara
ny
ny

Følgende hadde ordet i saken:
Oddmund Wallevik, Aurskog‐Høland Travselskap
Benkeforslag: Per Erik Hagen

gjenvalg

Varamedlem: Torger Østrått
Varamedlem: Edina Ydersbotn

ny
ny

Valgkomiteens innstilling kaldblods:
Ole Ødegaard
Tone M. Blindheim
Hans Emil Hansen

gjenvalg
gjenvalg
gjenvalg
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Følgende hadde ordet i saken:
Torgeir Bakken, Øst‐Telemark Travselskap
Benkeforslag: Arild Hansen

ny

Varamedlem: Harald Kvåle
Varamedlem: Arild Hansen

ny
ny

Følgende hadde ordet i saken:
Jostein Grav, leder valgkomiteen
Benkeforslag: Hans Emil Hansen

ny

Vedtak: Ny avlskomite
Varmblods:
Ingvild Seljord Eriksen
Nils Otto Bergslien
Per Erik Hagen
Varamedlemmer:
Torger Østråt
Edina Ydersbotn
Kaldblods:
Ole Ødegaard
Tone M. Blindheim
Arild Hansen
Varamedlem: Harald Kvåle
Varamedlem: Hans Emil Hansen

G. DOMSKOMITE MED VARAMEDLEMMER:
Valgkomiteens innstilling:
Jens K. Grønsand
Inge Tonholm
Per Dag Hole

gjenvalg
gjenvalg
gjenvalg

Varamedlem: Jens Ringen
Varamedlem: Morten Valstad
Varamedlem: Marthe Ottersen

gjenvalg
gjenvalg
ny

Vedtak:
Jens Kr. Grønsand
Inge Tonholm
Per Dag Hole
Varamedlemmer:
Jens Ringen
Morten Valstad
Marthe Ottesen
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H. APPELLKOMITE MED VARAMEDLEMMER:
Valgkomiteens innstilling ble endret i forhold til det som fremkom i forslagsheftet og lød:
Lars Borge‐Andersen
ny
Bjørn Steinar Moe
gjenvalg
Bjørn Vethe
gjenvalg
Varamedlem: Tormod Skaare
Varamedlem: Sigmund Skrede
Varamedlem: Jan Larsstuen

gjenvalg
gjenvalg
gjenvalg

Vedtak:
Lars Borge‐Andersen
Bjørn Steinar Moe
Bjørn Vethe
Varamedlemmer:
Tormod Skaare
Sigmund Skrede
Jan Larsstuen
På bakgrunn av Bo Westergaard‐saken ble det i etterkant av valget fattet et vedtak som følger:
«Generalforsamlingen i DNT vedtok den 24. april 2016 at sittende Appellkomitè fungerer til og
med 30. april 2016, og at nyvalgt Appellkomitè ikke trer i kraft før 1.mai 2016».

I. LOVKOMITE MED VARAMEDLEMMER:
Valgkomiteens innstilling:
Øistein Eriksen
Tore E. Brath
Ragnhild Tjaum

ny
ny
ny

Varamedlem: Bjørnar Høgseth
Varamedlem: Kristin Alm

ny
ny

Vedtak:
Øistein Eriksen
Tore E. Brath
Ragnhild Tjaum
Varamedlem: Bjørnar Høgseth
Varamedlem: Kristin Alm
J.VALGKOMITE MED VARAMEDLEMMER:
Etter vedtak av nye lover, er det styret i DNT som innstiller medlemmer til valgkomiteen. DNT‐styrets
innstilling var som følger:
Edmund Morewood
Gyri Kaasin
Jan Ottar Østring
John Blindheim
Tom Rune Bratlien
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Følgende hadde ordet i saken:
Jostein Grav, leder valgkomiteen
Elisabeth Bremeyer Carlsen, Bodø Travlag
Ole Martin Woldseth, Trøndelag Travsportsforening
Benkeforslag:
Arne Hamre
Hans Tronstad
Marion Klette
Målfrid Vatne
Oddmund Wallevik
Trygve Bjørge
Varamedlemmer
Elin Lode
Endre Storhaug
Per Sandbakken
Følgende hadde ordet i saken:
May‐Lisbeth Olsen, Trømborg Travlag
Benkeforslag:
Gunnar Gjerstad
Terje Sviland
Vedtak:
Gyri Kaasin
Hans Tronstad
John Blindheim
Målfrid Vatne
Oddmund Wallevik
Varamedlemmer:
Elin Lode
Gunnar Gjerstad
Per Sandbakken
Samtlige komiteer velger selv sin leder.
K. STATSAUTORISERT REVISOR:
Valgkomiteens innstilling:
BDO

gjenvalg

Vedtak: Forslaget ble enstemmig vedtatt
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Under banketten lørdag kveld, ble Frank Westberg fra Orkdal Tråvklubb hedret med prisen «Årets
ildsjel», mens Sandnes og Omegn Travklubb ble tildelt utmerkelsen «Årets Travlag».
Oslo, mai 2016

Geir Smeby

Ole Ødegaard

Atle Larsen
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