PROTOKOLL - DNTs GENERALFORSAMLING LØRDAG 29. APRIL 2017
CLARION HOTEL & CONGRESS OSLO AIRPORT, GARDERMOEN
Styreleder i DNT, Knut Weum, ønsket æresmedlemmer, hederstegninnehavere, delegater, presse,
gjester og ansatte velkommen til generalforsamlingen.
Det var fremmøtt delegater fra 156 lag og forbund, samt 6 medlemmer av styret – totalt 162
stemmeberettigede.
Sak 1 Valg av fullmaktskomité til godkjenning av fullmaktene
Styrets forslag: Sverre Hosen (leder), Birthe Austevoll, Jorunn Svensson og Anette Leiren.
Vedtak: Enstemmig vedtatt.
Fullmaktskomiteen fungerte også som tellekorps.
Sak 2 Godkjenne innkalling og saksliste
Styrets forslag: Innkalling og saksliste godkjennes.
Følgende hadde ordet i saken:
Endre Storhaug, Buskerud Travforbund
Knut Weum, styreleder
Vedtak: Enstemmig vedtatt.
Sak 3 Valg av dirigent og sekretærer
Styrets forslag:
Dirigent: Tove Paule.
Sekretærer: Marianne Todorovic, Anette Leiren og Hanne Sæbø.
Vedtak: Enstemmig vedtatt.
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Styreleder Knut Weum innledet neste sakspunkt med en oppsummering av viktige saker og hvilke
utfordringer organisasjonen står overfor. Styreleders tale gjengis her:
Kjære delegater, æresmedlemmer, dere med hederstegn og inviterte gjester – velkommen til årets
generalforsamling.
Målet med denne generalforsamlingen er at den skal være det viktigste politiske verkstedet for
hestesporten i det året vi er inne i. Det er vi som er samlet her i dag som skal tegne fremtidens kart. Et
arbeid der vi med felles innsats utvikler morgendagens sport, morgendagens organisasjon og blir
herre i eget hus.
Så er det en ting jeg vil ta med en gang – kan alle representantene fra NNTF reise seg. – Dere har
gjort noe som det står stor respekt av. Dere vedtok på årets Generalforsamling å oppfordre
travlagene til å kjøpe en hest hver for å sikre bedre løpsdeltakelse. Gratulerer dere er nå oppe i 11
hester – ingen andre hadde klart det på så kort tid, dere fortjener en applaus.
Hvis vi ser oss bakover, har det vært for lite åpen kommunikasjon, skjulte agendaer og usannheter.
Historisk har ressursene i for stor grad blitt bygd på antakelser og ikke fakta. Dette er det på tide og
gjøre noe med.
Oppsummert kan vi si at det siste året - siden GF 2016 - har vært en reise med daglige overraskelser.
For oss nye som kom inn ble opplevelsen en kraftig påminnelse om hvor farlig det er hvis en frivillig
organisasjon får utvikle seg uten sterk politisk ledelse, åpenhet, ærlighet og vilje til å søke felles
løsninger.
Kjære delegater - i dag er vi samlet for ikke å minnes fortiden, her skal vi meisle ut fremtiden. En
fremtid som må tuftes på samarbeid, vilje til omstilling og evnen til å stå sammen når vi har tatt
fremtidens veivalg.
Hvilke grep har vi tatt i året som har gått?
Samordningsutvalget er noe nytt. Det består av 2 personer fra NR, NJ og DNT. Det er ikke et
vedtaksført organ, men har som målsetting å holde hverandre orientert. Orientert på en slik måte at
vi ikke sender ulike signaler til omverdenen som setter politiske rammebetingelser for vår bransje.
Utvalget skal sikre at vi står sammen om de politiske grepene vi ønsker å profilere – går ut med
samordnet informasjon slik at vi unngår misforståelser og unødige sprikende synspunkter utad.
Dette anser jeg som en av bærebjelkene for bransjen hvis vi skal lykkes.
Hestesportens Næringsforum har jeg stor tro på. Dette er verktøyet som skal engasjere
regionene/fylkene til strategisk og politisk påvirkning av våre rammebetingelser. Forumet er alt i
praktisk arbeid med eget sekretariat, egen styringsgruppe og referansegruppe. Hele opplegget
bygger på tidligere erfaringer fra andre bransjer i omstilling og skal tilpasses de regionale forholdene i
hvert enkelt forbudsområde. Med andre ord - Næringsforums mål er å samle og vise hestesportens
bredde og styrke for i fellesskap påvirke vår næringspolitiske framtid. Både verne om vårt eget
spillselskap og fjerne urimelige økonomiske belastninger som totoavgiften. Vi kan allerede glede oss
over en liten seier - kjøttavgiften blir avskaffet - etter å ha vært der i årtider. Næringsforum vil gi oss
lokal styrke til å påvirke sentralt - Storting og statsadministrasjon.
Her sender vi et kraftig signal til alle forbundene. Dette må vi prioritere.
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Hestesportens Utviklingsselskap er et «non profit» selskap som er registrert, men fortsatt uten
ansatte. Dette selskapet er ment å være kjernen av spesialkompetanse for å assistere alle
organisasjonsledd som har behov i forhold til sin eiendomsmasse. Erfaringene og utviklingen av for
eksempel Bjerke, Drammen og ikke minst Leangen taler sitt tydelige språk.
Til sist men ikke minst – vi har satset stort på ungdomsarbeid – i denne sammenheng viser jeg til
materiellet dere har fått utdelt her i dag. Fra styret er det Trond Olav Salte som har ledet dette
arbeidet. Ja sannheten er at han har vært pytt og panne i denne sammenheng. Styret er så stolt av
resultatet at jeg synes han fortjener ros.
Med disse tiltakene - i tillegg til aktive ansvarlige styrer, råd og ikke minst et rungende ja til en ny
representasjonsordning her i dag, så mener vi at travet er skodd for fremtiden.
Hva så med fremtiden? Fremtiden den er vår hvis vi vil. Det er mer et spørsmål om hva vi – DU – vil
med vår felles fremtid. Når man er ute i organisasjonen nå - så er det tydelige tegn på vilje til
omstilling inn i en ny tid. Vi står etter min oppfatning ved et veiskille - fornye sporten selv eller la
fremtiden bli styrt av andre. Valget er lett – det er Det Norske Travselskap som skal styre travsporten i
Norge. Det er vi som eier travet. Det eierskapet forplikter. Vi vil fornye oss - ta mer felles ansvar – rett
og slett bli herre i eget hus på veg inn i fremtiden.
For det første må vi modernisere vår egen demokratiske organisasjon. Dette er den viktigste saken vi
skal behandle på årets generalforsamling. Målet er å få til en kjapp, velorganisert, effektiv
organisasjon som medfører at medlemmene føler de er en del av løsningen og tar ansvar for
gjennomføringen. Sagt på en annen måte – vi må organisere oss slik at organisasjonen ikke blir
toppstyrt, men er levende der politikken utformes fra forbundsnivå og oppover.
For det andre må vi gjennom våre styremedlemmer i Norsk Rikstoto få kontroll over
investeringstakten til NR - vi må få mer til formålet. Her må det tillegges at styret i NR har arbeidet
meget konstruktivt det siste halve året. – Administrativt kan vi bruke Karsten Isaksen sine ord - Det er
utrolig hva enkelte kan finne på når de mangler fantasi. Etter min oppfatning er utfordringen
nærmest en kulturkollisjon mellom åpenhet og prioriteringer i et system som er seg selv nok. Når det
er sagt, så må vi minne hverandre om at det må være to parter før uenighet oppstår. Det er svært
kjedelig «å krangle» med seg selv. Sissener har hatt et – noe jeg vil kalle et valgspråk «Vi sitter i
samme båten». Jan Petter - det er jeg enig i - men da må vi også være sikre på at ingen administrativ
trekker opp bunnproppen. Det er så vanskelig å finne hullet når vannet fosser inn.
La meg få lov til å presisere – våre representanter i Norsk Rikstoto sitt styre har en solid kompetanse
og bidrar på en utmerket måte i arbeidet med å modernisere oss - hvordan vi skal utforme sport og
spill fremover – takk skal dere ha.
Slagordet fremover må bli; sport og spill – hånd i hånd!
Sporten skal ikke bygges på fantasi. Sporten skal bygge sin fremtid sten på sten. Vi skal bygge en
slagkraftig organisasjon – en organisasjon som stadig oppnår sterkere og sterkere posisjon i det
norske samfunnet. Det tar litt tid men vi skal begynne her i dag – det er du og delegatene som er
stemmeberettigede som bestemmer om vi starter å bygge den nye organisasjonen i dag. Ønsker vi en
sterk grunnmur for å møte våre utfordringer avgjøres det i dag. Det avgjøres gjennom din
stemmegivning når GF behandler organisasjons- og representasjonssaken her i dag. Det kan sies så
enkelt – styret ønsker av hele sitt hjerte din støtte for å bli slagkraftig nok i den kommende periode.
Med andre ord organisasjonen og styrets styrke ligger i deres hender her i dag.

Side 3 av 21

Hvorfor er denne saken så viktig?
For DNT systemet vil avgjørelsen ha betydning for alle de andre vedtakene vi må bli enige om i løpet
av 2017. Da snakker vi om tunge saker som:
* Overføring av driftsselskapene til DNT – samordning og kontroll.
* Premiematrisen som skal utarbeides av oss og rammen godkjennes av styret i NR.
* Terminlisten som skal utarbeides av oss samordnet med de internasjonale løpsdagene vi er
forpliktet til å ta hensyn til og NR skal til slutt godkjenne alle løp med totalisator.
* Budsjetter 2018
* Egen fremtidsorganisering
* Tre baner i bevegelse som vil bli krevende operasjoner for vår organisasjon
Dette er bare for å nevne noen av de sakene vi ser kommer.
Det finnes en del muligheter på hvilken måte vi skal løse disse oppgavene. DNT styrets ønske er at
det skal skje på en måte som involverer DNT styret, DNTs Landsråd og ikke minst driftsselskapene og
eierne av disse - forbundene. La meg slå fast følgende – DNT styret skal ikke legge føringene - det skal
vi gjøre sammen. Det er da vi kan bli sterke nok til å finne løsninger som kan bringe sporten inn i en
utvikling som gjør den fremtidsrettet og sterk til det beste for medlemmene og hesteeierne.
Det første vi må begynne med er å få på plass en ny driftsavtale mellom NR og DNT. Her er vi godt i
gang. Den avtalen vil tydelig vise at det er DNT som styrer travsporten i Norge og Norsk Rikstoto
konsentrerer seg om spillet.
Dette er noen av de elementene som understreker hvor viktig denne generalforsamlingen er for
sporten, vårt spillselskap og hele bransjen. Denne generalforsamlingen har ansvaret for at vi sammen
finner de beste løsningene for vår felles fremtid. Jeg har stor tro på at vi sammen tar tak og gjennom
felles ansvar for vår fremtid. Her er det tre elementer som blir viktig.
* Tro på fremtiden som gir oss tillitsvalgte styrke til å ta avgjørelser.
* Håp om fremtiden som gir oss klarsyn på å foreta de riktige valgene.
* Kjærligheten til hesten som gir oss som tillitsvalgte styrke til å stå sammen om de avgjørelser vi må
ta for å bestå som herre i eget hus.
La oss ønske hverandre lykke til med dagens forhandlinger.
La oss stå sammen for en bedre morgendag for travsporten i Norge!
Da er det på tide å konstituere generalforsamlingen.
Hvis du ser at noen er svak - gi dem en verden der de er sterke nok.

Sak 4 Godkjenne forretningsorden
Styrets forslag: Utsendt forretningsorden godkjennes.
Vedtak: Enstemmig vedtatt.
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Sak 5 Valg av tre representanter til å undertegne protokollen
Styrets forslag: Tom Rune Bratlien, Ingar Aarøe og Elin Bergseth.
Vedtak: Enstemmig vedtatt.
Før neste sakspunkt fikk styreleder i Norsk Rikstoto, Jan Petter Sissener taletid. Han understreket at
samarbeidet med DNT fungerer svært bra og at vi sammen er på rett vei. Sporten er avhengig av
endring i organisasjonen. Den største utfordring nå er å beholde dagens spillemodell, ikke bli slått
sammen med Norsk Tipping. Utfordrende å slåss mot illegale spillaktører som har et
markedsføringsbudsjett tre ganger så stort som Norsk Rikstoto.
Sporten må slutte å selge ut eiendom, vi må ta vare på arvesølvet. Leangen Travbane er solgt for halv
pris, og kjøper Koteng omtaler avtalen som «sitt livs beste deal».
Styret i Norsk Rikstoto er ikke enige i påstander om at stiftelsen drives for dyrt. Nye statlige krav til
registrering av spill krever dyre investeringer. Sporten har ikke et kostnadsproblem, men et inntektsog rekrutteringsproblem.

Sak 6 Årsberetning 2016
Dirigent Paule orienterte om fremgangsmåten ved behandling av årsberetningen, s. 7 – 11. Det ble
delt opp i fire avsnitt der det ble åpnet for kommentarer/innspill:
1. Styret i Det Norske Travselskap
- ingen innspill
2. Måloppnåelse og utfordringer (til og med side 8)
Følgende hadde ordet under dette punktet:
Oddmund Wallevik, Oslo og Akershus Travforbund – Sportsplanen, kritisk til 3 elementer:
1. Utbetaling av oppdretterpenger hver måned – for ofte – tror ikke det fremmer oppdrettet
2. Likestilling av hopper / hingster i Klasseløpene – dersom dette medfører dyrere terminer kan
dette skape klasseskille.
3. Premiesjansen – dårlig utnyttelse av midlene. 1 million bør være godt nok i 1. premie i Derby.
Trygve Bjørge, Ringerike Travlag – Takk til styret for godt arbeid med flere viktige saker. Ros for at
Prosjekt banedrift ble lagt ned og at kjøttavgiften ble fjernet. Kritisk til startavgift på kr. 100,-.
Tor Martin Moe, Gjerstad Travselskap – Ros til Knut Weum for en flott tale. Opptatt av profilering,
kritisk til Rikstoto Direkte, at de ikke viser seiersintervjuer. Man må klare å skape opplevelser og gode
øyeblikk!
Trond Olav Salte, styremedlem – kommentar til Oddmund Wallevik:
1. Det er besluttet ut ifra regnskapshensyn.
2. Begrunnelse for å likestille: Få opp verdien på hoppene på auksjonen. Vil være et
avlsstimulerende tiltak. Viktig å få opp startfrekvens på hoppene. Finansiering: vil koste 3.7
mill. Ingen ting tilsa at premiematrisen skulle økes. Tas av nåværende matrise. Dersom det
blir mer attraktivt å stå inne i Kriteriet / Derby, vil termininntektene øke.
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3. Premiesjansen - beslutning ble tatt av det tidligere styret. Konkurransen med utenlandske
hester gjør at vi må ha ambisjoner, bedre avlsmateriell etc. Avgjørende å ha noen
«gulrøtter».
Oddmund Wallevik, Oslo og Akershus Travforbund – kommentar til Trond Olav Salte:
2. Mener at det ikke er fysisk forskjell på hopper og hingster, og det finnes egen klasse for
hoppene. For å øke andelen av premiebudsjettet til hoppene bør dette gjøres ved å øke
premiene i hoppeløpene gjennom året for øvrig. Det å øke premien i Klasseløpene gagner
kun de aller beste.
3. Kritisk til å putte mye penger inn i noen enkelte løp. Skulle vært fordelt på flere løp i
hverdagen så man kan tjene penger som unghest selv om man ikke lykkes i Kriteriet / Derby.
Ordningen er hentet fra Sverige, der strukturen er en helt annen.
Ole Ødegaard – Østfold Travforbund – ber styret tenke på kaldblodshesten. Markedsverdien har gått
ned. 130 hester ble solgt/eksportert til utlandet i 2016. Sverige kjøper fordi de har en annen
løpsmatrise. 25% av solgt kaldblods på auksjon 2016 gikk til Sverige. Vi trenger disse hestene for å
fylle norske løp i fremtiden.
May Lisbeth Olsen – Trømborg Travlag – kritisk til at det går mindre og mindre penger til
ponnitravet.
Trond Olav Salte, styremedlem – kommentar til Oddmund Wallevik, Ole Ødegaard og May Lisbeth
Olsen:
Til Oddmund Wallevik: Forutsetningen for sportsplanen er at den skal videreføre satsingen på
norskfødte hester. Det var føringen! Norskfødte hester skal vektlegges. Hoppene utgjør 50% av
årgangen. Avlsstimulerende så man får født flere hester som kommer til start. 3,5% av hester i
profesjonell trening holder seg selv. Må være gulrøtter for at folk skal kjøpe norskfødt. Vi må våge å
gjøre noen tiltak for å se før man sier det ikke går. Så kan man heller snu hvis det viste seg å være feil.
Til Ole Ødegaard: Kaldblods er like viktig som varmblods. Oppfordret Ødegaard til å komme med
forslag til tiltak fra norsk/svensk komité han sitter i. Tolkning av salg på auksjon kan tolkes på flere
måter. F.eks. at selger fikk bedre pris fordi svensker også bød på hestene.
Til May Lisbeth Olsen: Helt enig. Vil prioritere ponnitravet, det er grunnmuren for rekruttering.
3. Måloppnåelse og utfordringer (side 9)
- ingen innspill
4. Måloppnåelse og utfordringer (side 10 og 11)
Følgende hadde ordet under dette punktet:
Torbjørn Frøysnes, Hederstegn – etterlyste mer detaljert orientering i årsberetningen når det gjaldt
det internasjonale arbeidet.
Knut Weum, styreleder – lovet å prioritere og fullføre Frøysnes´ ønske til neste GF.

Styrets forslag: Årsberetning for 2016 godkjennes.
Vedtak: Enstemmig vedtatt.
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Generalforsamlingen gjennomgikk deretter rapport/beretning fra administrasjonen og de
lovbestemte komiteer og utvalg.
Følgende hadde ordet under disse punktene:
Magnus Taanevig, Holmestrand og Omegn Travforening – Hvorfor ble eksportklausul fjernet på
varmblods?
Svein Morten Buer, generalsekretær svarer: Grunnet juridiske utfordringer. En vurdering av det
juridiske grunnlaget tilsier at den antakeligvis ikke ville stå seg.
Magnus Taanevig, Holmestrand og Omegn Travforening - Det er også eksportklausul på import av
varmblodshopper - er det ikke juridiske utfordringer der?
Per Erik Hagen, leder Avlskomiteen - Å ta tilbake eksportklausul vil begrense salg av hest til utlandet.
Ikke negativt å selge til utlandet, tvert imot salg til utlandet gjør av det kan avles frem enda flere
hester.
Svein Morten Buer, generalsekretær – svar til Magnus Taanevig. Ja, det er også juridiske
utfordringer ved import.
Per Erik Hagen, leder avlskomiteen - Avlskomiteen har bedt administrasjonen om å legge ut på
travsport.no hvilke hopper dette gjelder.
Tom Rune Bratlien, Oppland Travforbund – stemmer det at det som står i årsberetning fra
Avlskomiteen ikke har vært til behandling/godkjenning hos de øvrige medlemmene i komiteen?
Per Erik Hagen, leder avlskomiteen – svar til Tom Rune Bratlien. Etter avtale med administrasjonen,
ble rapporten skrevet i siste liten og derfor ikke sendt ut for godkjenning.
Gunnar Eilefstjønn, leder Kontrollkomiteen - kritiserte at de ikke hadde fått noe tilbakemelding fra
revisor før nå nylig. Første gang de har fått se regnskap for selskapene DNT har eierinteresser i.
Kontrollkomiteen har bedt styret ha fokus inn mot de selskapene de har eierinteresser i. Dette har
styret gjort. Honnør til styret for arbeidet som har gjort. Kontrollkomiteen vet og har sett at det har
vært betydelige arbeidsoppgaver seneste året som styret har tatt tak i på en god måte.

Sak 7 Revidert regnskap 2016
Dirigent Tove Paule gjorde generalforsamlingen oppmerksom på følgende korrigeringer i
årsregnskapet (sluttsummene riktige):
* Balanse pr. 31.12.17 (s. 31)
- ANLEGGSMIDLER / Finansielle anleggsmidler:
- Investeringer i datterselskap
- Investering i aksjer og andeler
- OMLØPSMIDLER / Fordringer:
- Fordringer baner og hesteeiere
- Fordringer datterselskap
* Balanse pr. 31.12.17 (s. 32)
- GJELD / Kortsiktig gjeld
- Leverandørgjeld
- Gjeld datterselskap

kr. 46 499 350
kr.
1 000

kr. 46 349 350
kr.
151 000

kr. 1 710 462
kr.
0

kr. 1 409 073
kr.
301 389

kr. 2.230 547
kr.
0

kr. 2 126 174
kr.
104 373

Generalsekretær Svein Morten Buer redegjorde for årsregnskapet 2016.
Regnskapet viser et underskudd på kr. 1 781 287.
Følgende hadde ordet i saken:
Knut Weum, styreleder – takk til administrasjonen og styret for konstruktivt arbeid og nytenkning
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knyttet til økonomi.
Jan Bragerhaug, Valdres Travlag – administrasjonskostnadene bør dekkes av anleggene vi har. Må
ikke selge eiendom, men bruke den til å generere inntekter. Gjennom de 11 totalisatorbanene bør vi
ha tilstrekkelige verdier for å skaffe disse inntektene. Henviste til Biri Trav som et eksempel. Har
snudd fra underskudd til overskudd på få år. Ber GF kreve at styret/administrasjonen skal lage en
plan/vedtak som pålegger anleggene å skaffe 2 millioner hver fra ekstern inntekt.
May Elisabeth Olsen, Trømborg Travlag – spm. vedr. kortsiktig gjeld Folkehesten og utbetaling til
andelseierne.
Svein Morten Buer, svar til Olsen. Overskuddet ble utbetalt til andelseierne i januar i år.
Knut Weum, styreleder, svar til Bragerhaug. Temaet er for tungt å ta på denne GF, men det kommer
på strategijobben fremover. Henviste til sin innledningstale om utfordringer i 2017. Ny struktur for
banene.
Styrets forslag: Revidert regnskap for 2016 godkjennes.
Vedtak: Enstemmig vedtatt.

Sak 8 Drøfting av styrets forslag til langtidsplan
Styreleder Weum viste til sin tale tidligere på dagen. Deretter orienterte han om de to utdelte
politiske uttalelsene vedrørende «Næringsforum» og «totalisatoravgift» og ba generalforsamlingen
stille seg bak disse.

Næringsforum
Det er et sterkt behov for politisk og profilskapende innsats fra norsk hestesport for å oppnå økt og
positiv forståelse for hesten og hestesportens betydning i samfunnet.
DNT vil i samarbeid med forbundene arbeide aktivt for å opprette regionale næringsfora. Dette for å
fremme hestenæringa og hestesport som en viktig samfunnsaktør og bidra til at man





Jobber målrettet med de utfordringene som en samlet hestenæring står overfor
Bidra til at man evner å organisere seg og finne nye muligheter, da gårsdagens løsninger ikke
kan løse morgendagens utfordringer.
Etablere nettverk og kommunisere et felles budskap overfor politikere og forvaltning, både
regionalt og nasjonalt.
Bidra til at man regionalt og sentralt jobber mot felles mål, dvs. bedre rammebetingelsene
for hestesporten.

Generalforsamlingen i DNT ber alle forbund prioritere dette viktige arbeidet, organisere seg og starte
opp.

Totalisatoravgift
Norsk Rikstoto er finansieringsgrunnlaget for deler av heste-Norge og opererer innenfor
enerettsmodellen. Imidlertid er trav- og galoppsporten under sterkt press og krever betydelige
investeringer for å utvikle grunnlaget for spillet. Norsk Tipping og Norsk Rikstoto må gis like
rammebetingelser for å ivareta samfunnsoppdraget og møte konkurransen fra utenlandske
spillselskap. Totalisatorspillet er i dag ilagt en fiskal avgift på 3,7 %, som utgjorde 143 mill.kr. i 2016.
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Den fiskale avgiften betyr at staten øker sine inntekter når det spilles mer, noe som ikke er
hensiktsmessig i henhold til ansvarlig spillpolitikk.
En investering av den fiskale avgiften i næringen vil kunne gi en betydelig sysselsetting. 10 hester gir
ca. ett årsverk. Antall hester har seksdoblet seg på få år og en ytterligere økning vil gi økt
sysselsetting.
DNT vil foreslå en alternativ bruk av totalisatoravgiften for å styrke heste-Norge og videreutvikle
denne allsidige og viktige næringen. Det er store behov, fra midler til forskning og utvikling, bevaring
av de fire norske hesterasene, oppdrett, videreutvikling av Norsk Hestesenter, og ikke minst
forbedring av inntektsmulighetene for trav- og galoppsporten, som er selve finansieringsgrunnlaget.
Generalforsamlingen i DNT støtter det igangsatte arbeidet med å jobbe for alternativ bruk av
totalisatoravgiften.
Fakta
Det er ca. 125 000 hester i Norge i dag, disse sysselsetter ca. 12 500 årsverk. Hestehold er ikke
matproduksjon. Samtidig har hestene en viktig rolle i det bynære landbruket. Hestesporten kan bidra
til mer fysisk aktivitet og gode oppvekstsvilkår for barn og unge. Personer med nedsatt funksjonsevne
kan gjennom fritids- og terapiridning bli mer delaktige i samfunnet og likestilt med
funksjonsfriske. Hestesport kan også bidra til rehabilitering av rusavhengige. Både trav- og
ridesporten har et stort behov for utbedring og bygging av nye anlegg. Det er et betydelig økonomisk
og sysselsettingsmessig potensiale i hest og hesterelaterte aktiviteter. Skal en ta ut dette potensialet
må næringen gis bedre og forutsigbare rammebetingelser.
Følgende hadde ordet i saken:
Bent Brustad, Lunde Travlag
Erik Skjervagen, Telemark Travforbund
Knut Weum, styreleder
Torbjørn Frøysnes, Hederstegn
Vedtak: Enstemmig vedtatt.
Sak 9 Fastsettelse av godtgjørelse
Gjeldende satser for godtgjørelser:
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: Godtgjørelsene foreslås uendret.
Vedtak: Enstemmig vedtatt.
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Sak 10 Forslag til endringer i DNTs lov
Lovendringer som medfører at lovparagrafer endrer rekkefølge, oppdateres med riktig paragraf, ledd
o.l. før trykking/publisering av ny lovbok. Forslag til ny tekst er skrevet i kursiv.

1. FORSLAG FRA STYRET I DNT TIL NY TEKST I § 2.2 DNT og organisasjonsledd som overordnet
myndighet
(4) Ansvarlig eier av norskregistrert travhest som meldes til totalisatorløp i regi av DNT må være
medlem av et travlag tilknyttet DNT.
Vedtak: Enstemmig vedtatt.

2. FORSLAG FRA STYRET I DNT TIL NY TEKST I § 2.2 DNT og organisasjonsledd som overordnet
myndighet
(5) Etiske retningslinjer for medlemmer, tillitsvalgte, aktive og ansatte fastsettes av styret.
Vedtak: Enstemmig vedtatt.

3. 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 minimum de siste 3 måneder og medlem av
travlaget pr. 31/12 i beretningsåret. Det kan ikke velges representant som er arbeidstaker innen
det organisasjonsledd vedkommende representerer eller representasjonen skjer. Dette gjelder
ikke for representanter som er valgt av og blant de ansatte.
Vedtak: Enstemmig vedtatt.

4. FORSLAG FRA STYRET I DNT TIL NY TEKST I § 3.2 Representasjon
(1) På generalforsamlingen har følgende møte- og talerett:
a) Valgte representanter fra de medlemmene travforbund som er tilsluttet DNT i henhold til loven
§1.4 (1).
b) Styret i DNT.
c) Første varamedlem 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: Forslaget ble enstemmig vedtatt.
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5. FORSLAG FRA STYRET I DNT TIL NY TEKST I § 3.2 Representasjon
(2) På generalforsamlingen har følgende møterett:
- Varamedlemmer til styret i DNT
- En observatør pr. travlag som er tilsluttet DNT i henhold til loven § 1.4 (1)
Følgende hadde ordet i saken:
Sigurd Jeremiassen, Verdal travlag
Vedtak: Enstemmig vedtatt.

6. FORSLAG FRA STYRET I DNT TIL NY TEKST I § 3.2 Representasjon
(3) Stemmerett på generalforsamlingen har: a) En Valgte representanter 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.
Følgende hadde ordet i saken:
Knut Weum, styreleder
Oddmund Wallevik, Oslo og Akershus Travforbund
Edmund Morewood, Midt-Norge Travforbund
Frode Horstad, Firda Travlag
Jan Bragerhaug, Valdres Travlag
Helge Lindstad, Asker og Bærum Travklubb
Trygve Bjørge, Ringerike og Hole Travselskap
Ole Ødegaard, Østfold Travforbund
Sverre Stang, Hederstegn
Inge Aarø, Vestfold Travforbund
Øystein Eriksen, leder Lovkomiteen
Magnus Taanevig, Holmestrand og Omegn Travforening
Steve Strøm, Nord-Norge Travforbund
Trond Olav Salte, styremedlem
Knut Weum, styreleder
Vedtak: Forslaget ble vedtatt med overveldende flertall.

7. FORSLAG FRA MIDTNORGE TRAVFORBUND TIL NY TEKST I § 3.2 Representasjon
(4) Tap av representasjonsrett Travlag som har hatt færre enn 25 medlemmer de to siste årene
(beretningsåret og året før) mister sin representasjonsrett til generalforsamlingen i DNT.
Følgende hadde ordet i saken:
Edmund Moorewood, Midt-Norge Travforbund
Forslagstiller trakk forslaget.
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8. FORSLAG FRA MIDT-NORGE TRAVFORBUND TILNYTEKST I §5.4 Representasjon på
generalforsamling
(3) Tap av representasjonsrett Travlag som har hatt færre enn 25 medlemmer de to siste årene
(beretningsåret og året før) mister sin representasjonsrett til generalforsamlingen i travforbundet de
er tilsluttet.
Følgende hadde ordet i saken:
Edmund Moorewood, Midt-Norge Travforbund
Forslagstiller trakk forslaget.
9. FORSLAG FRA STYRET I DNT TIL NY TEKST I § 5.5 Generalforsamlingens oppgaver
(1) Generalforsamlingen skal:
a) godkjenne innkalling 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
- styreleder
- nestleder
- øvrige styremedlemmer
- varamedlemmer til styret
- en representant til DNTs generalforsamling med varamedlem
- representanter til DNTs generalforsamling med varamedlemmer jfr. 5.5 (3)
- valgkomité
- registrert revisor eller to valgte revisorer
Vedtak: Enstemmig vedtatt.

10. FORSLAG FRA STYRET I DNT TIL NY TEKST I § 5.5 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 ha et medlem som er 26 år eller yngre,
jfr. § 2.5.

Dirigenten informerte at styret hadde endret sitt forslag til følgende:
(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
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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 ha et medlem som er 26 år eller yngre,
jfr. § 2.5.
Følgende hadde ordet i saken:
Oddmund Wallevik, Oslo og Akershus Travforbund – foreslår å utvide med en styreplass som skal
reserveres til en ungdomsrepresentant. Forslaget foreslås ved neste års GF. Forslaget oversendes
styret.
Steve Strøm, Nord-Norge Travforbund – støttet Walleviks syn og oppfordret styret til å ta inn en
ungdom som observatør frem til neste GF.
Knut Weum, styreleder - Dette forslaget skal tas på alvor, oversendes styret.
Vedtak: Forslaget ble enstemmig vedtatt med fremkommet endring i ordlyd.

11. FORSLAG FRA STYRET I DNT TIL NY TEKST I § 5.5 Generalforsamlingens oppgaver
(3) Antall representanter som skal velges til DNTs generalforsamling, tilsvarer summen av antall
medlemmer i travlagene (i beretningsåret) som tilhører travforbundet delt på 125 og avrundet
nedover.
Eks: 1065 medlemmer / 125 = 8,52 => 8 representanter
Antall varamedlemmer som velges bør tilsvare minst halvparten av antall
representanter. Vararepresentantene gis en rangert rekkefølge.
Følgende hadde ordet i saken:
Lars Borge Andersen, Rakkestad og Degernes Travlag
Forslag fra Rakkestad og Degernes og Degernes Travlag:
(3) Antall representanter som skal velges til DNTs generalforsamling, tilsvarer summen av antall
medlemmer i travlagene (i beretningsåret) som tilhører travforbundet delt på 125 og avrundet
nedover.
Eks: 1065 medlemmer / 125 = 8,52 => 8 representanter
Antall varamedlemmer som velges bør tilsvare minst halvparten av antall
representanter. Vararepresentantene gis en rangert rekkefølge.
Vedtak: Forslaget ble enstemmig vedtatt med fremkommet endring i ordlyd.

12. FORSLAG FRA STYRET I DNT TIL NY TEKST I § 5.7 Valgkomité
(4) Ved innstilling av representanter til DNTs generalforsamling skal det tilstrebes at hvert fylke som
dekkes av forbundet skal være representert. Dette gjelder også når vararepresentanter trer inn for
valgt representant.
Vedtak: Enstemmig vedtatt.
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13. FORSLAG FRA STYRET I DNT TIL NY TEKST I § 6.7 Generalforsamlingens oppgaver
(1) Generalforsamlingen skal:
a) godkjenne innkalling 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
- styreleder
- nestleder
- øvrige styremedlemmer
- varamedlemmer til styret
- 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: Enstemmig vedtatt.

14. 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 ha et medlem som er 26 år eller
yngre, jfr. § 2.5.
Dirigenten informerte at styret hadde endret sitt forslag til følgende:
(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 ha et medlem som er 26 år eller yngre,
jfr. § 2.5.
Vedtak: Forslaget ble enstemmig vedtatt med fremkommet endring i ordlyd.

15. FORSLAG FRA STYRET I DNT TIL NY TEKST I § 7.1 Kontrollkomiteen og revisjon
(3) Funksjonstiden til komiteens medlemmer er 2 år, med mulighet for gjenvalg. Det ene året
velges 2 medlemmer, det andre året velges 1 medlem. Varamedlem velges hvert år.
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Vedtak: Enstemmig vedtatt.

16. FORSLAG FRA STYRET I DNT TIL NY TEKST I § 7.2 Avlskomiteen
(2) medlemmene og varamedlemmer velges for 2 år av gangen.
Funksjonstiden til komiteens medlemmer er 2 år, med mulighet for gjenvalg. Det ene året velges
2 medlemmer, det andre året velges 1 medlem for hver av de respektive rasene.
Varamedlemmer velges hvert år.
Vedtak: Enstemmig vedtatt.

17. FORSLAG FRA STYRET I DNT TIL NY § 7.3 Påtalenemnd
(1) Påtalenemnda velges på DNTs generalforsamling og består av leder, 2 medlemmer og 2
varamedlemmer. Komiteen velger selv sin leder. Leder skal være jurist.
(2) Funksjonstiden til påtalenemdas medlemmer er 2 år, med mulighet for gjenvalg. Det ene året
velges 2 medlemmer, det andre året velges 1 medlem. Varamedlemmer velges hvert år.
(3) Påtalenemnda avgjør hvilke saker som skal anmeldes DNT’s domskomité for brudd på Straffebestemmelsene i kapittel 11. Så vel enkeltpersoner som organisasjonsledd kan innrapportere brudd
på straffebestemmelsene, men bare påtalenemnda kan anmelde sakene til DNTs domskomité med
krav om at sak blir reist.
(4) Påtalenemnda avgir innstilling til straff.
(5) Påtalenemndas avgjørelser fattes av en samlet påtalenemnd.
(6) Påtalenemnda kan ikke instrueres av organisasjonsleddene.
Følgende hadde ordet i saken:
Svein Morten Buer, Generalsekretær
Øystein Eriksen, leder Lovkomiteen
Styret korrigerte sitt forslag til følgende:
§ 7.3 Påtalekomiteen
(1) Påtalekomiteen avgjør hvilke saker om brudd på DNTs lov og reglementer som skal fremmes for
Domskomiteen.
(2) Påtalekomiteen velges på generalforsamlingen, og består av leder, to medlemmer og to
varamedlemmer. Komiteen velger selv sin leder. Lederen skal være jurist.
Dette medfører også behov for endringer i følgende bestemmelser:
1) Någjeldende § 7-3 flg. blir § 7-4 osv.
2) § 3-3 (1), pkt. 12, ny bokstav g): Påtalekomité med varamedlemmer.
Nåværende bokstav g) blir h) osv.

Side 15 av 21

3) § 4-1 (2) endres slik:
Styret behandler og avgjør alle saker som ikke er tillagt andre organer.
4) § 7-6 (1), ny bokstav e): Valg av medlemmer og varamedlemmer til Påtalekomite.
Nåværende bokstav e) blir f) osv.
5) § 11-6, Påtaleunnlatelse: «DNTs styre» erstattes av «Påtalekomiteen» og «komiteen».
6) § 12-1: tilføyelse i pkt. 2: «saker som avgjøres med grunnlag i Løpsreglementet og
Dopingbestemmelsene gjelder egne saksbehandlingsregler».
7) § 12-3, anmeldelse og påtale:
(1) Alle organisasjonsledd kan anmelde til Påtalekomiteen brudd på straffebestemmelsene i
kapittel 11, samt Løpsreglementet og Dopingreglementet.
(2) Påtalekomiteen avgjør snarest mulig om sak skal reises for Domskomiteen, og beslutning
om å reise sak sendes skriftlig til Domskomiteen.
8) § 12-4 (1), saksbehandlingen i straffesaker:
Første setning endres slik: Beslutningen om å reise sak skal Domskomiteen sende til den
anmeldte så snart som mulig, og senest innen to uker.
Andre setning: Punktum etter «bemerkninger».
(5): Avgjørelsen med begrunnelse skal sendes partene og styret i DNT i rekommandert
brev…».

Vedtak: Forslaget ble enstemmig vedtatt med fremkommet endring i ordlyd.

18. FORSLAG FRA STYRET I DNT TIL NY TEKST I § 7.3 Domskomiteen
(2) Domskomiteen består av 3 medlemmer, hvorav minst en skal være jurist, og 3 varamedlemmer
som alle velges på generalforsamlingen. Komitéen velger selv sin leder.
Vedtak: Enstemmig vedtatt.

19. FORSLAG FRA STYRET I DNT TIL NY TEKST I § 7.3 Domskomiteen
(3) Domskomiteens medlemmer og varamedlemmer velges for 2 år av gangen.
Funksjonstiden til komiteens medlemmer er 2 år, med mulighet for gjenvalg. Det ene året
velges 2 medlemmer, det andre året velges 1 medlem. Varamedlemmer velges hvert år.
Vedtak: Enstemmig vedtatt.

20. FORSLAG FRA STYRET I DNT TIL NY TEKST I § 7.4 Appellkomiteen
(2) Appellkomiteen består av 3 medlemmer, hvorav minst en skal være jurist, og 3 varamedlemmer
som alle velges på generalforsamlingen. Komitéen velger selv sin leder.
Vedtak: Enstemmig vedtatt.
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21. FORSLAG FRA STYRET I DNT TIL NY TEKST I § 7.4 Appellkomiteen
(3) Appellkomiteens medlemmer og varamedlemmer velges for 2 år av gangen.
Funksjonstiden til komiteens medlemmer er 2 år, med mulighet for gjenvalg. Det ene året
velges 2 medlemmer, det andre året velges 1 medlem. Varamedlemmer velges hvert år.
Vedtak: Enstemmig vedtatt.

22. FORSLAG FRA STYRET I DNT TIL NY TEKST I § 7.5 Lovkomiteen
(1) Lovkomiteen består av leder, 2 3 medlemmer, hvorav minst en bør være jurist, og 2
varamedlemmer som alle velges på generalforsamlingen. Komiteen velger selv sin leder.
Følgende hadde ordet i saken:
Ivar Egeberg, Blaker Travselskap
Forslag fra Blaker Travselskap:
(1) Lovkomiteen består av leder, 2 3 medlemmer, hvorav minst en bør skal være jurist, og 2
varamedlemmer som alle velges på generalforsamlingen. Komiteen velger selv sin leder.
Vedtak: Forslaget ble enstemmig vedtatt med fremkommet endring i ordlyd.

23. FORSLAG FRA STYRET I DNT TIL NY TEKST I § 7.5 Lovkomiteen
(3) Lovkomiteen velger selv sin leder.
Funksjonstiden til komiteens medlemmer er 2 år, med mulighet for gjenvalg. Det ene året velges 2
medlemmer, det andre året velges 1 medlem. Varamedlemmer velges hvert år.
Vedtak: Enstemmig vedtatt.

24. FORSLAG FRA STYRET I DNT TIL NY TEKST I § 7.6 Valgkomiteen
(1) Valgkomiteen består av 5 medlemmer og 3 varamedlemmer valgt på
generalforsamlingen. Komiteen bør ha distriktsmessig fordeling, og kontinuitet i komiteen
skal også vektlegges. Komiteen velger selv sin leder.
Valgkomiteen skal på generalforsamlingen fremme følgende forslag:
a) Valg av leder og nestleder
b) Valg av medlemmer og varamedlemmer til styret
c) Valg av medlemmer og varamedlemmer til Kontrollkomité
d) Valg av medlemmer og varamedlemmer til Avlskomité
e) Valg av medlemmer og varamedlemmer til Domskomité
f) Valg av medlemmer og varamedlemmer til Appellkomité
g) Valg av medlemmer og varamedlemmer til Lovkomité
h) Godtgjørelse til medlemmer av styret, komitéer og andre tillitsverv

Følgende hadde ordet i saken:
Lars Borge Andersen, Rakkestad og Degernes Travlag
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Forslag fra Rakkestad og Degernes Travlag:
(1) Valgkomiteen består av 5 medlemmer og 3 varamedlemmer valgt på
generalforsamlingen. Komiteen bør ha distriktsmessig fordeling, og kontinuitet i komiteen
skal også vektlegges. Komiteen velger selv sin leder.
Valgkomiteen skal på generalforsamlingen fremme følgende forslag:
a) Valg av leder og nestleder
b) Valg av medlemmer og varamedlemmer til styret
c) Valg av medlemmer og varamedlemmer til Kontrollkomité
d) Valg av medlemmer og varamedlemmer til Avlskomité
e) Valg av medlemmer og varamedlemmer til Påtalekomité
f) Valg av medlemmer og varamedlemmer til Domskomité
g) Valg av medlemmer og varamedlemmer til Appellkomité
h) Valg av medlemmer og varamedlemmer til Lovkomité
i) Godtgjørelse til medlemmer av styret, komitéer og andre tillitsverv
Vedtak: Forslaget ble enstemmig vedtatt med fremkommet endring i ordlyd.

25. FORSLAG FRA STYRET I DNT TIL NY TEKST I § 7.6 Valgkomiteen
(2) Funksjonstiden til komiteens medlemmer er 2 år, med mulighet for gjenvalg. Det ene året
velges 3 medlemmer, det andre året velges 2 medlemmer. Varamedlemmer velges hvert år.
Vedtak: Enstemmig vedtatt.

26. FORSLAG FRA STYRET I DNT TIL NY TEKST I § 9.3 Forbud mot avtaler som begunstiger
andre
(2) Det kan ikke inngås avtale med andre selskaper som driver pengespill, enn det selskapet som DNT
har avtale om spill på travløp med.
Følgende hadde ordet i saken:
Knut Weum, styreleder
Forslagstiller trakk forslaget.

Sak 11 Andre innkomne forslag
Forslag fra Buskerud Travforbund: Felles regler for «Årets hest» kåringer
Kåringer av «Årets hest» er en tradisjonsrik foreteelse i de fleste Travforeninger rundt om i landet.
Etter at det sentrale «Årets hest» arrangementet ble lagt ned for noen år tilbake er nå også de
fleste Travforbund i gang med forbundsvise kåringer. Dette er og skal være ett positivt innslag for
alle involverte. Dog oppleves det stadig at ulikt og til tider innviklet regelverk gjør at det blir en god
del diskusjoner og «såre følelser» knyttet til disse kåringene.
Uten å ha full oversikt over regelverket i alle Travforeninger og Travforbund oppleves det slik at
enkelte aktører ikke kan kåres noe sted, mens andre kan oppnå titler i flere
Travforeninger/Travforbund. På denne bakgrunn ønsker Buskerud Travforbunds styre å anmode DNT
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om å vedta ett felles regelverk for disse kåringene. For oss anses det som viktig at regelverket er
enkelt å forstå, og at alle aktører skal ha muligheten til å kåres i en Travforening og ett Travforbund
forutsatt medlemskap i Travforeningen. Da disse kåringene foretas i
Travforeningene/Travforbundenes regi mener vi det er viktig å kreve medlemskap.
Vi kommer ikke med forslag på hvordan kåringer av vinnere foretas. Om det går kun på innkjørte
penger eller om man nominerer og kårer gjennom en oppnevnt jury, er opptil hver enkel
Travforening og Travforbund å avgjøre. Vi ser kun på hvilke kriterier man må utfylle for at man kan
nomineres/kåres. Vi mener at samme regelverk bør gjelde for kåring av tobeinte aktører. Vårt forslag
medfører også at andre eventuelle «ekstra regler» (for eksempel krav til bostedsadresse, krav til ett
visst antall starter på hjemmebane, størrelse på eierandel og lignende) må strykes.
Buskerud Travforbunds forslag:
- Alle «Årets hest» - kåringer både i Travforening og Travforbund tar utgangspunkt i hvem
som er hestens ansvarlige eier 31.12 det året kåringen gjelder for.
- For at hest skal kunne kåres/nomineres i en Travforening eller ett Travforbund må
ansvarlig eier være medlem i Travforeningen tilknyttet Travforbundet som kåringen gjelder
for.
- Resultater for hele sesongen skal legges til grunn uavhengig av eierskifte eller eventuelt
skifte av Travforening.
Følgende hadde ordet i saken:
Endre Storhaug, Buskerud Travforbund
Oddmund Wallevik, Oslo og Akershus Travforbund
Forslagstiller trakk forslaget.

Sak 12 Foreta valg
Valgkomiteens leder Hans Tronstad redegjorde for Valgkomiteens arbeid og innstilling. Det ble
fremlagt en ny innstilling til varamedlemmer i forhold til opprinnelig innstilling.
Valgkomitéen har bestått av: Hans Tronstad (leder), John Blindheim, Gyri Kaasin, Målfrid Vatne
Oddmund Wallevik.
Valgkomiteens innstilling:
Knut Weum, Buskerud, styreleder for to år
Elin Bergseth, Hedmark, nestleder for ett år
Trond Olav Salte, Rogaland, gjenvalg styremedlem for to år
Torstein Grande, Midt-Norge, nytt styremedlem for to år
Inger Louise Dølvik, Nord-Norge, ikke på valg
Espen A. Schem (55), Oslo og Akershus, første varamedlem
Cecilie H. Andersson (30), Østfold, andre varamedlem
Tom Rune Bratlien (39), Oppland, tredje varamedlem
Valgkomiteen opplyste om endring i innstillingen til varamedlemmer:
1. Ingolf Herbjørnrød, Vestfold
2. Cecilie Andersson, Østfold
3. Espen A. Schem, Oslo og Akershus
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Valgkomiteens kandidater presenterte seg for generalforsamlingen.
Følgende hadde ordet i saken:
Frank Westberg, Orkdal Travklubb
Sverre Stang, Hederstegn
Lars Borge Andersen, Rakkestad og Degernes Travlag
Ole Ødegård, Østfold Travforbund
Magnus Taanevik, Holmestrand og Omegn Travforening
Lisa Fredriksen, Oslo Travklubb
Ingar Aarøe, Vestfold Travforbund
Tom Rune Bratlien, Oppland Travforbund

Følgende forslag ble fremmet:
Ole Ødegård, Østfold Travforbund:
Ole Ødegård, Østfold Travforbund:
Magnus Taanevig, Holmestrand & Omegn Travforening:
Lisa Fredriksen, Oslo Travklubb:
Ingar Aarøe, Vestfold Travforbund:
Rolf Høyland, Indre Salten Travlag:
Ole Ødegaard, Østfold Travforbund:
Tom Rune Brattlien, Oppland Travforbund:

Trond Olav Salte, nestleder
Ingolf Herbjørnrød, ordinært styremedlem
Ingolf Herbjørnrød, ordinært styremedlem
Espen A. Schem, 1. varamedlem
Jan Kristian Øverdal, varamedlem
Cecilie H. Andersson, 1. varamedlem
Cecilie H. Andersson, 1. varamedlem
Jan Bragerhaug, varamedlem

Valg av styreleder
Vedtak: Knut Weum enstemmig valgt som styreleder for to år.

Valg av nestleder
Den skriftlige voteringen ga følgende resultat:
Trond Olav Salte
95 stemmer
Elin Bergseth
56 Stemmer
Vedtak: Trond Olav Salte valgt som nestleder for ett år.

Valg av ett styremedlem
Den skriftlige voteringen ga følgende resultat:
Ingolf Herbjørnød
87 stemmer
Torstein Grande
67 stemmer
Vedtak: Ingolf Herbjørnrød valgt som styremedlem for to år.

Valg av tre varamedlemmer
Den skriftlige voteringen ga følgende resultat:
Cecilie H. Andersson 149 stemmer
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