REFERAT FRA DNTs GENERALFORSAMLING LØRDAG 28. APRIL 2012
SCANDIC OSLO AIRPORT HOTEL, GARDERMOEN
Styreleder i DNT, Atle Larsen, ønsket æresmedlemmer, hederstegninnehavere, delegater, presse og
gjester velkommen til generalforsamlingen.
Det var fremmøtt delegater fra 144 lag og forbund og 6 medlemmer av styret – totalt 150
stemmeberettigede. Det fremkom ingen merknader til innkalling/saksliste og generalforsamlingen
ble erklært lovlig satt.
Sak 1 Valg av fullmaktskomité til godkjenning av fullmaktene
Følgende ble foreslått: Kjell G. Gaarder, Hanne Sæbø, Elin Kristin Nilsen og Richard Ekhaugen.
Vedtak:
Kjell G. Gaarder, Hanne Sæbø, Elin Kristin Nilsen og Richard Ekhaugen ble enstemmig valgt som
fullmaktskomite.
Fullmaktskomiteen fungerte også som stemmeopptellingskomite.

Sak 2 Valg av dirigent
Følgende ble foreslått: Lise Christoffersen.
Vedtak:
Lise Christoffersen ble enstemmig valgt som dirigent.

Sak 3 Godkjenning av forretningsorden
Vedtak:
Utsendt forretningsorden ble enstemmig godkjent.

Sak 4 Valg av to representanter til å undertegne protokollen sammen med styrets leder
Følgende ble foreslått: Tore Hansen og Jorunn Svensson.
Vedtak:
Tore Hansen og Jorunn Svensson ble enstemmig valgt til å undertegne protokollen sammen med
styrets leder.

Sak 5 Årsberetning 2011
Styreleder Atle Larsen innledet sakspunktet med en oppsummering av viktige saker som har skjedd
og hvilke utfordringer organisasjonen står overfor. Styreleder Larsens tale gjengis her i sin helhet.
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«Travsporten – av og for Ja-mennesker»
Kjære Generalforsamling. Kjære hver enkelt en av dere Ja-mennesker.
For det er på grunn av dere Ja-mennesker, dere heltene i hverdagen, at vi i dag kan samles for å stake
ut kursen videre for sporten vi alle er så glade i. I dag samles vi, i visshet om at vi har 174 medlemslag
med oss – fra Tana og Varanger i nord til Lista i sør. I dag samles vi, i visshet om at travsporten er av
stor samfunnsøkonomisk betydning, i visshet om at travsporten representerer mellom 4 000 og 5 000
årsverk. I dag samles vi, i visshet om at over 1 000 barn og unge er lisensierte til å delta i travløp med
ponnier.
Jeg ønsker å fortelle dere hvorfor vi skal være stolte av sporten vår. Jeg ønsker å gi grobunn for
optimisme, også for de Nei-mennesker som finnes der ute. Jeg vil derfor ha dere på lag når vi nå tar
travsporten inn i framtida.
Har jeg dere med meg? (Salen svarte et unisont og høylydt JA)
Styret og økonomi
DNT-styret har i 2011 avholdt 13 møter, hvorav to har vært telefonmøter. Da jeg telte opp, ble det
klart at vi har behandlet 100 saker dette året. I tillegg har 100 orienteringssaker blitt presentert for
oss. Jeg vil få understreke at styret i 2011 har hatt et godt samarbeid. Èn sak har det vært litt støy
rundt, men èn sak av 200 kan vel ikke regnes som mye?
Vi har hatt god kostnadskontroll i 2011, noe et overskudd på tre millioner kroner er et bevis på. Man
må huske på at i 2009 og 2010 gikk DNT med nesten 15 millioner kroner i samlet tap. Det har således
vært nødvendig med en styrket egenkapital, og budsjettet for 2012 er to millioner kroner i pluss.
Første kvartal i 2012 er i henhold til budsjett.
Ny giv i administrasjonen
En aktiv rekruttering igjennom 2011 har stått høyt på styrets agenda. En ny ledergruppe er på plass,
organisasjonen ånder optimisme. Det er pågangsmot på inn- og på utpust. Det er meningers mot og
det er takhøyde.
Og det er slik positivitet, slike Ja-mennesker, vi er så avhengige av skal Det Norske Travselskap være
en serviceorganisasjon for våre medlemmer. Til tider kan det virke som om mange der ute tror at
DNTs administrasjon er mye større enn den i virkeligheten er. For øyeblikket er det 16,4 årsverk i
DNT, i tillegg har vi 4,2 årsverk på forbundssekretærene.
Både i administrasjonen og i styret råder en god atmosfære, og jeg tror bestemt at vi har fått på plass
en dynamisk og serviceinnstilt organisasjon.
Vi har nå hentet inn kompetanse på tvers av landegrensene. Fra vårt broderland i øst er vi blitt tilført
ny kunnskap fra eksperter innen feltene avl og sport. Heldigvis er JA, ja både på svensk og på norsk.
Rekruttering/Folkehesten
Det er viktig å ha to tanker i hodet samtidig. Det finnes et gammelt ordtak som sier at «Det er i
godvær man skal tette taket». Det er viktig at vi nå legger fundamentet for fremtiden.
En av disse taksteinene ble lagt høsten 2011. Da travet Folkehesten inn på norske travbaner. Vi
hadde håpet, og innerst inne drømt om det, men du verden for en følelse det var å se 12 000 andeler
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bli revet bort i løpet av to måneder. Vi har nå 7 000 forskjellige eiere i andelshestene våre, og her er
det på sin plass å skryte av dere her i salen. Det er lagt ned en stor innsats fra både lag og forbund for
å selge andeler og spre budskapet om dette rekrutteringsprosjektet. Det har varmet å se så mange
nye ansikter på travbanene. Og, i motsetning til hva enkelte hadde trodd på forhånd, disse
menneskene BÅDE spiller og spiser! Smilene, optimismen og gleden vi har sett på kick off over hele
landet, vitner om at en ny generasjon Ja-mennesker er på vei inn i travsporten!
Et annet element rundt Folkehesten har vært mye positiv medieomtale, dette er perfekt lokalstoff!
Konklusjonen var ikke vanskelig å fatte; DNT kjører videre med Folkehesten også i 2013!
Kjære Generalforsamling, kjære ja-mennesker; la dette være et av hovedmålene våre i 2012. La oss
alle som en gjøre det til vår oppgave å ta vare på disse menneskene som nå er på vei inn i sporten
vår. Skal vi ta vare på andelseierne i Folkehesten?
Rekruttering er i høyeste grad også våre travskoler. Forus og Sørlandet er allerede i gang. I påsken
hadde de på Sørlandet blant annet Påskeleir for barn i alderen 6-16 år, Forus har siden februar
arrangert grunnkurs. I fjor sommer arrangerte Buskerud Travforbund ponnilandsleir på Drammen
Travbane. Det ble kjørt 30 ponniløp over to dager, med til sammen 130 startende ekvipasjer. Det
drives solid rekrutteringsarbeid rundt om i hele landet, og det gleder en travsportselsker å se
entusiasmen som vises både blant små og store rekrutter.
Sport
2011 var også et stort sportslig år. I Yarrah Boko hadde vi endelig en nordmann som var best i
Sverige! Vår beste varmblodstraver vant Svenskt Mästerskap og Norrbottens Stora Pris, han leverte
et mektig løp i Elitloppet og han var med på å sette farge på Oslo Grand Prix mot verdens beste
hester. At han har innledet 2012 med å vinne Prix du Luxembourg gjør ikke forventningene til
styrkefenomenet noe mindre!
I Tekno Odin har vi fått et nytt kaldblodsfenomen. Øystein Tjomslands racer vant storløp som
Kriteriet og Biri Oppdretningsløp, men imponerte om mulig enda mer da han satte norgesrekord på
Forus i oktober. På en sølete bane, og milevis foran sine konkurrenter, kom Tekno Odin i mål på
1.25,0/2080 meter. Dette var en senkning av Alm Rau Jos gamle rekord med 1,2 sekunder! Tekno
Odin vant også kategoriene Årets Unghest og Årets Kaldblodshest under Hestegallaen i januar.
Muscles Wiking B.R. fulgte opp en fantastisk debutsesong med å vinne Norsk Travderby, og ved to
anledninger trave på 1.11-tallet under fireårssesongen. «Wikingen» vant også HKH Kronprins
Haakons Pokalløp samt et løp i Solvalla-serien på 1.12,9a/2140 meter. Muscles Wiking B.R. tjente i
snitt over 136 000 kroner per start i 2011.
En av årets sterkeste prestasjoner stod K.L.M. Prelong for da hun sammen med sin trener Åke
Svanstedt vant historiens første EM for hopper. Via en mektig sluttspurt kom K.L.M. Prelong i mål på
sterke 1.12,6a/2140 meter og fikk med seg 750 000 svenske kroner for strevet. Hoppa vant også et
løp under Unionskampen på Momarken samt ytterligere to V75-løp i Sverige.
Vi er med andre godt forspent også sportslig foran 2012-sesongen!
Premiematrisen
Vi har blitt vist den store tilliten fra Norsk Rikstoto å få råderetten over premiematrisen. Dette er
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travpolitisk veldig viktig, og vi skal vise oss tilliten verdige. Jeg vil samtidig få understreke at
samarbeidet med NR fungerer godt om dagen.
Dyrevelferd
Sammen med resten av Europa har vi stort fokus på dette temaet. Men når vi ser på de siste
måneders hendelser er det også særdeles nødvendig. Bruken av anabole steroider havnet dessverre i
fokus tidligere i vinter. DNT har tatt i bruk en ny metode med hårprøver som er betydelig mer
effektiv enn den gamle metoden for analyse av anabole steroider, og tilførsel av hormoner kan nå
spores lang tid tilbake. Dyrevelferden står i høysetet hos DNT-styret.
Trav 2015/Sportsplan 2011-2015
Trav 2015 og Sportsplan 2011-2015 er våre langtidsplaner, vår kartbok eller GPS, som kanskje er
mest aktuelt i våre dager, for de nærmeste årene. Sportsplanen har tatt utgangspunkt i Fokus på avl,
som Tina Dale Brauti veldig vellykket kommuniserte rundt det ganske land i 2010. Noen av de største
forandringene den nye sportsplanen bærer med seg, er en økt satsing på hopper, økt satsing på
norskfødte varmblodshester, det skal kjøres flere løp over lengre distanser og det skal være flere løp i
lavt grunnlag for kaldblods.
Trav 2015 peker ut visjonene for DNT i tiden fremover. For å få aksept og legitimitet utover
«travfamilien» er det viktig at travnæringen er en troverdig, verdiskapende og nyttig næring.
Organisasjonen skal være preget av en «Vi-kultur». Vi trenger felles verdier også i fremtiden, og det
er viktig at medlemmene inkluderes i dette utviklingsarbeidet. For å kunne skape en slik «Vi-kultur»
er vi avhengige av å ha felles mål, vi må være løsningsorienterte, ikke problemorienterte.
Utfordringer
Hest i næring
Politisk har ikke travet hatt så mye å glede seg over de siste årene, men nå har det vært en utvikling
som kan bety at myndighetene vil engasjere seg mer aktivt til støtte for travsporten. DNT jobbet
aktivt opp mot Landbruksmeldingen, og resultatet ble bra. Stortinget ga uttrykk for en meget positiv
holdning til hestenæringen. Det er også nedsatt en arbeidsgruppe med representanter for
Landbruks-, Nærings- og Finansdepartementet for å se på skatte- og avgiftsmessig sider ved
hestehold. Det kan gi oss det vi trenger for å skape ny vekst og konkurransedyktighet i travet. DNT
har allerede, sammen med Norsk Jockeyklub og Norsk Rikstoto, hatt et møte med arbeidsgruppen og
presentert våre krav. Vi vil følge denne prosessen tett fremover. Den nye konsesjonen som Norsk
Rikstoto har fått må også sees i denne sammenheng. Skjerpede krav til kostnadseffektiv organisering
i hvordan vi driver sporten får bare mening hvis myndighetene på sin side gir oss rammevilkår som gir
oss mulighet til å skape økte inntekter og overføringer til de aktive. Vi skal gjøre vår del av jobben
som den nye konsesjonen krever, og da er det grunn til å forvente at myndighetene gjør sin del med
å legge forholdene til rette for vekst gjennom nye rammevilkår.
Spill
Konkurransen i spillmarkedet er stor. Norsk Rikstotos omsetning viste + 4% i 2011, samtidig hadde
Norsk Tipping en nedgang i sin omsetning på 0,5%. NRs budsjett for 2012 er på +2,5%. Vi kan
konstatere at kun cirka 1/3 av nettomidlene går til formålet. Dette er også en bekymring blant
landets travtrenere, noe vi fikk tilbakemelding om under NTTFs Generalforsamling i slutten av mars.
Forandring
Et stikkord for tiden fremover må være samarbeid. DNT, NR, NJ, DS, forbund og lag må sammen tørre
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å se om vi kan jobbe mer effektivt og rasjonelt for fremtiden for å øke andelen til FORMÅLET! Dette
krever en vilje og lyst til forandring!
For å eksemplifisere; DNT og forbundene sitter på store eiendomsverdier med elendig avkastning. Vi
har bygningsmasse som vi kanskje bare bruker noen dager i uka, vi har parkeringsplasser med verdier
opp mot 70-80 millioner. Samtidig sittes det rundt om i landet og diskuteres om medlemsavgiften i et
travlag skal være 100 eller 200 kroner! Det trengs en holdningsendring, en attitydsendring for å
bruke et språk svenskene våre forstår – må alt være som i 1875?
Er tiden kommet til å begynne arbeidet? (Bifall fra salen)
Hverdagsheltene
Avslutningsvis, kjære Generalforsamling, kjære Ja-mennesker. Hva er vår sport bygd over, hva er vår
grunnstein? Jeg tør påstå at travsporten slik vi kjenner den i dag ikke hadde bestått hadde det ikke
vært for våre hverdagshelter. Våre 15 000 medlemmer er født inn i en dugnadskultur, en kultur som
setter fellesskapet foran enkeltmennesket. En kultur som sørger for at de yngste av våre utøvere har
en travskole eller en ponnigruppe i nærheten. En kultur som sørger for at de som kanskje faller
utenfor i andre sammenhenger får et fellesskap å tilhøre. En kultur som setter nettopp kulturarven,
hesten, i sentrum. Disse hverdagsheltene legger grunnlaget for at vi kan kjøre travløp i Norge 363
dager i året.
Tenk dere; da Kongsvinger i fjor sommer arrangerte sin første totalisatorkjøring lå det 5 000
dugnadstimer bak! Fem tusen! Dette hadde aldri vært mulig hvis ikke vår stolte sport hadde vært
tuftet på innsatsen til Ja-mennesker.
I vinter fikk jeg møte ei jente fra travsporten som kan stå som et symbol på et Ja-menneske. Ei jente
som etter omstendighetene hadde all grunn til å si nei. I vinter fikk jeg treffe Iris Ramdahl.
For, kjære generalforsamling, kjære hver enkel en av dere Ja-mennesker, er det ikke slike
hverdagshelter som gjør en liten sport stor?

Etter talen ble årsberetningen behandlet med følgende innspill og kommentarer:
Måloppnåelse og utfordringer
Per Arne Enholm, Halden og omegn Travselskap etterlyste en redegjørelse av de administrative
ressursene. - Et styremedlem har ikke skrevet under på beretning og regnskap?
Frode Horstad, Firda Travlag kommenterte økonomien. I et år hvor man har et overskudd på 3
millioner får DU-utvalget 0 kroner. Det er greit å ha til egenkapital, mente Horstad, før han på vegne
av Firda Travlag foreslo å gi 1 millioner kroner av overskuddet til DU-midler og en halv million kroner
til premiekjøring uten toto.
Per Arne Enholm, Halden og omegn Travselskap henviste til utviklingen av Norsk Travsportsenter,
Nannestad. Regnskapet viste et overskudd på 32 000 kroner. Enholm stilte videre spørsmål ved om
overskudd var riktig betegnelse til NTS.
Generalsekretær Rune E. Gustavsen repliserte følgende: - Norsk Travsportsenter, Nannestad ble
kjøpt for 2,5 år siden. At dette var et prosjekt som ikke kan stå på egne ben økonomisk uten tilskudd,
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var klart fra dag èn. Tilskudd skal sørge for at virksomheten lever videre, og at man ikke bruker mer
penger enn man har. 32 000 kroner i overskudd er et bevis på at man har styring på økonomien i
selskapet. Egenkapitalen er intakt.
Øystein Eriksen, Oslo Travklubb kom med et oppfølgingsspørsmål etter Enholms innlegg og
etterlyste regnskap for et 100% eid datterselskap av Bjerke Travbane Eiendom som Norsk
Travsportsenter er. Han fortalte at han hadde sendt brev til styret og forutsatte at styret kunne dele
det ut i dag.
Generalsekretær Rune E. Gustavsen: - Vi har lagt frem Nannestad-styrets årsberetning, regnskap og
revisors beretning gjeldende Norsk Travsportsenter i rommet her i dag som vi er bedt om å gjøre.
Nils Erik Frøhaug, Ringerike og Hole Travselskap: - Jeg registrerer at NR hadde tidenes høyeste
omsetning i 2011. Hvor blir det av pengene? Det etterstreves «Mest mulig til hesteeierne» , men DUmidler i 2011 var på 0 kroner. DNT går i overskudd med 3 millioner. Banebidrag har stått stille de
siste 30 årene, men ikke kostnadene vi ute på grasota har. Premiene står ikke i forhold til
kostnadsøkningene. Målet om at premiene skal være 10% av omsetningen har vi aldri greid. Vi får
færre og færre hester. Hvilke planer og tiltak foreligger for å få mer utbytte fra spillselskapet? Vi bli
bedt om å hjelpe til med og rekruttere, men det er for dyrt for folk når premiene er så lave som nå.
Øistein Eriksen, Oslo Travklubb henviste til punktet «Viktige utfordringer i 2012». – Vi opplever en
nedgang i premiene fra april måned. Det blir færre løpsdager og færre løp; Medfører det riktighet at
man har redusert premieroverføringen på 12 millioner kroner fra 2011 til 2012?
Petter Glittum, Larvik Travlag: - Jeg registrerer at styreleder i sin tale omtaler året som positivt. Det
er ikke følelsen min. Jeg har vært travtrener i 31 år, oppdretter, og prøvd å være politisk aktiv.
Salderingsposten er hva som blir utdelt. Nå kjører man lunsjtrav med 12 000 kroner i førstepremie.
Det er færre løp, færre startmuligheter. Det har vært en nedgang i utbetalinger på 12 millioner
kroner. Det tilbys flere og flere svenske løp, jeg tror ikke det er riktig utvikling. Travsportshjertet mitt
banker dårligere og dårligere. Man må gjerne snakke om Folkehesten som en suksess. Jeg håper å få
oppleve en mye sterkere trygghet i fremtiden. Dere får unnskylde at negativiteten kommer frem,
men jeg er ikke imponert over utviklingen.
Jostein Grav, Østfold Travforbund kom med et spørsmål vedrørende ponnitrav. - For en tid tilbake
fikk enkelte travbaner travponniskoler i Norge. Bjerke er fortsatt ikke i gang. Jeg ønsker et svar på om
det er satt tidsfrist for denne oppstarten? Er den gått ut, er det laget en ny tidsfrist? Spørsmål
nummer to: Er det riktig at side 7, 8 og 9 skal kommenteres samlet? Jeg ønsker at vi får kommentere
punkt for punkt. La forsamlingen få stille spørsmål.
Oddmund Wallevik, Oslo og Akershus Travforbund: - Som representant for styret på Bjerke
Travbane vil jeg gjerne få svare på Gravs spørsmål. De lokalene Bjerke har, er i såpass dårlig
forfatning at vi må gjennomgå om det er mulig å bruke den til dette. Vi har fått utsettelse av DNT ut
året for å se på om det er økonomisk ansvarlig, og om man kan ha barn og ponnier i stallen.
Frode Horstad, Firda Travlag stilte spørsmålet:- Dersom generalforsamlingen godkjennner punktet
om Økonomi, godkjenner vi da også overskuddet og overføringene?
Dirigent Lise Christoffersen: - Dette blir behandlet under egen sak om regnskap, sak 6.
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Styremedlem Sven Tore Jacobsen kommenterte noen av innspillene vedrørende premier og henviste
til gjennomgangen av Premiematrisen under søndagens seminar. – De tre første månedene i år har vi
kjørt med en forhøyet premieskala, vi er nå tilbake til normal premieskala. De er 12 millioner kroner
mindre. Reduksjonen er korrekt.
Jostein Grav, Østfold Travforbund følte at han ikke hadde fått svar på spørsmålet om taletid.
Styreleder Atle Larsen repliserte angående taletid: - Får vi gjennom forslaget om generalforsamlinger
annet hvert år, får vi bedre tid til å diskutere både i mellomårene og på selve generalforsamlingen. Vi
vil også få flere møteplasser med forbundene, noe jeg selvfølgelig er positiv til. Slik
generalforsamlingen er lagt opp nå, er den veldig formell. Tiden kan bli knapp, og debattene ikke så
tunge som de kanskje burde.
Utvalg
Bjørn Schei, Ørland Travklubb: - En av mine hjertesaker er lagsarbeid. Jeg synes DNT har fått til
ganske mye, Folkehesten, premiematrisen, ny Generalsekretær. Som representant med 41 travlag i
ryggen, synes jeg det er stor slitasje å spore i travlagene. Tilskudd til lagene. Banene har ikke penger
til premiekjøringer, DU-midlene har vært en salderingspost gjennom flere år. Vi fikk inn fine søknader
i Midt-Norge til DU-midler. Når man etterspør midler, får man svar at det mangler penger. Av 1 krone
går 61 øre til administrasjon, 39 øre går tilbake til sporten. Det politiske miljøet må sørge for mer
penger over til formålet. Uten travlagene stopper Trav-Norge.
Gunnar Eirik Flåten, Tønsberg og omegn Travforening: - Utdanningsutvalget har tidligere vært med i
årsberetningen, de er ikke tilfelle nå. Er økonomi årsaken? Det står i DNTs handlingsplan at man skal
satse på utdanning, men det blir nedprioritert. Starum – det er en kjensgjerning at travet ikke er best
i klassen til å benytte seg av mulighetene der oppe. For 2-3 år siden fikk Universitetet i Ås Bachelor
på hest, vi burde hatt innspill for å fortelle hva travsporten trenger av kompetanse derfra. VGS,
landbruksskoler må utvikle en samlet strategi. Ponnitravet er en viktig rekrutteringskanal.
Folkehesten – jeg håper vi får flere eiere, og interessen øker når man får større viten. Når det gjelder
doping er det vanskelig å få konkrete svar på dette. Må Mattilsynet inn for å samkjøre? Balder virker
ikke etter intensjonen.
Frode Horstad, Firda Travlag gjentok sine ønsker rundt DU-tilskuddet. – Vi har et nytt år, nye
medlemmer, men fortsatt ingenting til DU-utvalget. Dette skal ikke være noen salderingspost. Dette
virker som den letteste posten å straffe dersom det er tøft i travsporten.
Gunnar Eirik Flåten, Tønsberg og Omegn Travforening: - Det er gledelig å høre at vi har styrket
dommerteamet på V75-kjøringene. Jeg håper på en bedre og mer samkjørt dommerstand. Den som
tror han er ferdig utlært er ikke utlært, men ferdig.
Jostein Grav, Østfold Travforbund etterlyste svartolkning av forretningsorden og taletid.
Dirigent Lise Christoffersen: - Generalforsamlingen har selv godkjent forretningsorden.
Generalsekretær Rune E. Gustavsen: - Utdanning og oppgradering av folk står meg og
administrasjonen nær. Dommerprosjektet var noe av det første jeg tok tak i. Det er nå vedtatt å
forlenge det med ytterligere seks måneder. Dette skal sikre en enhetlig dømming.
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Deretter hadde følgende delegater ordet i saken som gikk på taletid og forretningsorden:
Petter Glittum, Larvik Travlag
Dirigent Lise Christoffersen
Gunnar Eirik Flåten, Tønsberg og Omegn Travforening
Knut Andrè Johannssen, Fredrikstad og omegn Travselskap
Nestleder Tove Paule ga oppklarende opplysninger. - Det er dere som generalforsamling som
bestemmer – ønsker dere å ta opp forretningsorden, er det kun dere som kan gjøre det.
Merete Johansen, Bodø Travlag: - Kontrollkomiteen har et avsnitt som omhandler DNT. Her står de
om opprydding i gamle mellomregninger mot NR. I revidert regnskap som ble lagt frem i 2011 var det
ikke noen mellomregninger.
Organisasjon
Per Erik Hagen, Asker og Bærum Travklub: - Hvis man ser nederst på side 12 i årsberetningen er det
lett å slutte at vi har 15 001 medlemmer. Jeg tror flere enn meg har tenkt at sånn er det ikke riktig. Vi
er174 lag organisert i 12 travforbund. Vi mangler et sentralt medlemskap. Norges Idrettsforbund har
en annerledes oppbygging, og gjør klokt i å være organisert på en slik måte. Vi driver stort sett med
det samme. Mitt svar er at det ikke er en optimal organisasjon vi har. Vi må skape en sterkere Vifølelse. Det er naturlig å gjøre det hvis vi er medlem i samme organisasjon, Det Norske Travselskap.
Jeg oppfordrer styret til å utrede muligheten for at vi kan bli medlemmer i organisasjonen, og legge
frem dette på neste generalforsamling.
Per Arne Enholm, Halden og Omegn Travselskap: - Østfold fremmer forslag om å behandle sak 3 på
nytt: Taleretten må gjelde for hvert avsnitt som tas til godkjenning.
Vedtak:
Forslaget ble enstemmig vedtatt.

Sporten
Øistein Eriksen, Oslo Travklubb: - Vi har vært med på å arrangere Hestegalla. Det er veldig bra, men
oppdretterne bærer en stor kostnad, og er glemt. Jeg vil henstille til DNT-styret om å gå i
forhandlinger med NR slik at oppdretterne også får sin pris.
Per Arne Enholm, Halden og Omegn Travselskap: - Jeg synes det er en alvorlig utvikling at vi
sannsynligvis ikke får mer enn 500 fødte varmblodsføll i år. Om tre år har vi et alvorlig problem. Det
blir et balanseproblem når vi nå har mange færre importhester, selv om vi ønsker norsk oppdrett. Jeg
ønsker at styret ser på tiltak knyttet til dette.
Styremedlem Sven Tore Jacobsen viste til de sentrale punktene i sportsplanen, med satsning på
norske hester. - Så langt har de tjent nesten to millioner kroner mer i år sammenlignet med i fjor.
Neste år innføres hoppechampionat, vi har fått på plass en ny avlssjef som reiser rundt og motiverer
oppdrettere. Det er en kjempeutfordring ved at kostnadssiden øker.
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Styremedlem Tina Dale Brauti: - En de viktigste utfordringene vi har, er at bedekningstallene faller.
Sportsplanen kom litt sent i 2011, bedekningssesongen var over. Men dette er også et internasjonalt
problem. Dette er en av de viktigste oppgavene for organisasjonen.
Jostein Grav, Østfold Travforbund mente at vi må revurdere straffegrunnlag og importrestriksjoner.
Per Arne Enholm, Halden og Omegn Travselskap: - Det er verdt å nevne at mønstringsløpspenger
hører inn her. 13 millioner kroner er avsatt i år. Kravene er strengere og det blir mindre penger
utbetalt når man må kjøre under kravene innen september.
Trond Olav Salte, Jæren Travklubb: - Bedekningstallene er lavere enn noen gang, og dette er en av
de største utfordringene vi står overfor. Det må legges til rette for at flere vil satse på norskfødte.
Mister vi vårt eget oppdrett, er vi ille ute.
Ponni
Ingen delegater tok ordet i saken.
Avl og næring
Per Erik Hagen, Asker og Bærum Travklub siterte landsmoderen Gro Harlem Brundtland. - «Alt
henger sammen med alt». Det er ikke vanskelig for oppdrettere å produsere hester, det vanskelige er
å få kjøpere til disse hestene. Tiltak som Folkehesten er et direkte avlsfremmende tiltak på sikt.
Bedre arrangementer på travbanene er også en del av denne pakka. De er vedtatt oppdretterpenger
på 20% for varmblods, det er attraktivt å drive på med det forutsatt at man er med. Elitehoppene er
et tiltak som vil stimulere.
Vedtektsbestemte komiteer
Finn Hagen, Appellkomiteen orienterte om appellkomiteens arbeid i 2011.
Turid Myren Tuverud, Nitelven Travlag: - Jeg sitter i den sentrale lisensnemda. Jeg kjenner ikke til at
det har vært møter der siden oktober 2010. Nemden er ikke nevnt i årsberetningen. Hva vil man med
nemden hvis det ikke skal være aktivitet der?
Under Kontrollkomiteens beretning kom Generalsekretær Rune E. Gustavsen med følgende innspill:
- Jeg ble bedt av styret i Bjerke Travbane AS om å komme med kommentar. Slik jeg har oppfattet
Bjerke-administrasjonen virker den solid og veldrevet. Rutinene fungerer veldig bra, innledet
Gustavsen før han rettet sitt neste svar til Merete Johansen angående mellomregning mellom NR og
DNT.
- Saken har preget min arbeidssituasjon siden første dag. Dessverre har det vært en kultur hvor
mange avtaler mellom DNT og NR har vært gjort muntlig. Når det går en tid blir vanskelig å vite hva
som faktisk ble sagt. Det var såpass mange utestående punkter, og slik situasjonen var i januar kunne
ikke jeg legge frem regnskap før dette ble ryddet opp i. Det foreligger et 5 siders detaljert,
undertegnet møtereferat fra NR/DNT der man er enige om hvordan dette løses. Aktører som ikke
lenger sitter i posisjon ble kontaktet. NR og DNT er enige om å styrke dokumentasjonsgraden
fremover.
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Vedtak: Årsberetningen 2011 ble enstemmig vedtatt.

Etter behandlingen av årsberetningen fikk Bjørn Schei og Borgny Grøtting ordet. De viste bilder fra
hjemstedet til Iris Ramdahl og sendte en takk til generalforsamlingen. – Det ble samlet inn penger på
generalforsamlingen i 2011. Spesielt gledet alle de små bidragene. Cirka 110 000 kroner kom inn.
Hjertelig takk til alle som har bidratt. Iris kjører hest igjen. Vi skal hilse fra Iris til hele Trav-Norge,
DNT, NR og Leangen, fortalte de.

Sak 6 Revidert regnskap for 2011
Generalsekretær Rune E. Gustavsen redegjorde for regnskapet for 2011 og fremholdt styrets
anbefaling om at overskuddet i sin helhet overføres til annen egenkapital.
Kontrollkomiteen v/ leder Aage Hvinden:- Resultatet av overvåkningen er det vi serverer i vår
beretning. Det er ikke funnet avvik.
Revisor Øyvind Hjemgård: Revisor redegjorde for revisjonsberetningen.
Følgende delegater hadde ord i saken:
Per Arne Enholm, Halden og Omegn Travselskap viste til Styrevedtak 15/6-2011, Emisjonsavtale
Bergen Travpark. – Bergen Travpark synes å være i økonomisk uføre, jfr. TGN-oppslag. I Note 14
kommer det frem at det er gitt et lån på 2,5 millioner kroner. Jeg oversetter det slik at man har betalt
ut pengene uten at lånet har vært i orden. Man får ikke momsfradrag for siste del av 2011 fordi
selskapet ikke har vært organisert før i år. Dette er et tap for sporten på rundt regnet 1 million
kroner.
Merete Johansen, Bodø Travlag: - Jeg stiller spørsmål ved at det blir balanseført i DNT. Jeg var selv
med på å vedta utbyggingen i Fauske og forutsetning for at DNT gikk inn for gjeldssanering. At det
endte opp som et lån, synes jeg er betenkelig. Kontrollkomiteen forteller at all gammel moro ble
ryddet opp i 2011 og avtaler ble skrevet mellom styreledere i NR/DNT. NR gir tilskudd til drift og
prosjekt. DNT aldri vært god til å kjøre prosjekt. Hvert år får DNT prosjektmidler fra NR. Johansen
etterlyste en prosjektoversikt og prosjektøkonomi, og ba om at det på hver generalforsamling legges
frem en slik oversikt.
Frank Westberg, Orkdal Tråvklubb: - Forslaget fra Firda Travlag er vel og bra. I 2011 fikk vi 0 i DUmidler, 1,4 mill er satt av i 2012. Det er altfor lite. Imidlertid synes vi at styret bør få styre, derfor er
det vanskelig å bifalle forslaget. Det er imidlertid et kraftig signal til styret, vi har anlegg som forfaller.
Odd Erik Wølner, Oslo og Akershus Travforbund: - Det er et stort felles multiplum her, nemlig
økonomi. Man kan like det eller ikke, men økonomien er det viktigste. Å overføre penger fra et sted
til et annet, løser svært lite. Jeg er kanskje den varmeste tilhengeren av overføringer til formålet.
Vesentlig økte midler til formålet. Men vi klarer ikke det uten å organisere oss annerledes. Vi må
effektivisere. Jeg er overbevist om at det er store muligheter. Det ble fremlagt et underskudd i fjor,
et av hovedmålene i år var å snu dette, og vi fikk en god redegjørelse for regnskapet for 2011. Å
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endre på regnskapet, som er gjennomarbeidet, blir helt feil etter min oppfatning. Jeg støtter styret
100% i anvendelsen av overskuddet, og anbefaler forsamlingen om å støtte styrets forslag.
John Blindheim, Vestenfjeldske Travforbund: - Forslaget fra Firda er noe jeg reagerer sterkt på. Vi
har valgt et styre nettopp for å styre. Dette skal ikke generalforsamlingen gjøre, jeg tolker dette
nesten som et mistillitsforslag til styret. Jeg oppfordrer salen til å stemme mot.
Jostein Grav, Østfold Travforbund: - Jeg vil støtte de tre siste taleres innlegg. Østfold går for styrets
innstilling.
Generalsekretær Rune E. Gustavsen: Merete Johansen etterlyste prosjektøkonomi og innhold. Jeg
vet ikke hvordan prosjektstyringen var før jeg tok over. I 2010 og 2011 brukte DNT mindre enn
halvparten av det de fikk fra NR. Ubrukte penger har blitt overført til 2012 sammen med nye ferske
midler. DNT har muligheter i år til å gjøre veldig mange prosjekter. Det føres økonomi per enkelt
prosjekt, vi har månedlige møter for å se an den økonomiske utviklingen. Hvert kvartal rapporteres
det til styret.
Styreleder Atle Larsen: - Jeg vil kommentere sakene om Fauske og Bergen, først situasjonen i Bergen.
Sommeren 2011 var ikke banen i stand til å betjene gjelden. Bergen er nest største region hva gjelder
spillomsetning i Norge. Skulle vi legge ned landets nest største spillregion, eller skulle vi se fremover
og finne en løsning? Man lagde en avtale mellom DNT, Vestenfjeldske Travforbund og Bergen
Travpark AS. Det ble gitt et engangsinnskudd fra DNT, der man for 2 millioner kroner fikk 60 % av
aksjene. Boksleien har på langt nær dekket utgiftene ved å vedlikeholde banen, og i trappesteg skulle
man øke boksleien. Ved å etablere et eget selskap, Bergen Travpark treningssenter, gikk DNT inn med
støtte over tre år. Undertegnede skrev under emisjonen 20.juli. De papirene ble liggende noen uker
for lenge hos DNT. Det ble en ny runde. 11.februar 2012 ble papirene sendt Brønnøysund –
formalitetene er i orden.
- Når det gjelder Fauske må jeg uttale meg med visse forbehold da dette ble gjort før min tid som
styreleder. Det ble påbegynt et prosjekt for 20 år siden. DNT gikk i 2008 inn i akkordforslag med
Nordlandsbanken. Ved utgangen av 2010 hadde vi ngen papirer og det burde vært ført i ytterligere
tap. I løpet 2011 er pengene reddet.
-Når det gjelder DU-midler. Det enkleste er å bruke mer penger enn hva vi har. Skal vi gjøre det, er
det med en annen styreformann enn undertegnede. I 2010 brukte vi 13,5 millioner kroner på
mønstringsløp. Det endte opp med 7 millioner kroner i underskudd i 2010. Vi må først ta vare på det
vi har. Det er for meg en gåte at man ønsker å bruke penger på nye ting, uten å ta vare på det vi har.
To økninger i budsjettet for 2012; mønstringsløp 500 000 kroner, DU-midler 1,2 millioner kroner. Vi
diskuterer om kontingenten skal være 50 eller 150 kroner, vi flytter småpenger – slik kan vi ikke ha
det. Dette er Klage-nasjonen Norge. Vi skal ikke bruke de pengene vi ikke har tjent.
Aage Hvinden, Kontrollkomiteen: - Merete Johansen kom nok en gang med en påstand om
mellomværende mellom NR og DNT. Jeg føler et behov for å presisere. Kontrollkomiteen og revisor
har basert seg på styrets dokumenter. Har Merete Johansen en annen dokumentasjon, synes jeg hun
skulle lagt denne frem.
Firda Travlag fremmet følgende alternative forslag til styrets forslag om at overskuddet overføres
til annen egenkapital: 1 millioner kroner til DU-midler/ 500 000 kroner til premiekjøring uten toto.
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Vedtak: Styrets forslag vedtatt med overveldende flertall.

Styrets forslag: Revidert regnskap for 2011 godkjennes.
Vedtak:
Regnskapet for 2011 ble enstemmig godkjent.

Sak 7: Drøfting av styrets forslag til langtidsbudsjett
Dirigenten henviste til styreleders tale og åpnet for debatt. Ingen delegater tok ordet i saken.

Sak 8 Fastsettelse av godtgjørelse
Fastsettelse av godtgjørelse til styremedlemmer, kontrollkomitè, revisor og andre tillitsvalgte.
Valgkomiteens innstilling:
Valgkomiteen foreslår at honorarene holdes uendret.
Vedtak:
Valgkomiteens innstilling ble enstemmig vedtatt.

Sak 9 Behandle forslag til endringer i DNTs lov
FORSLAG FRA HEDMARK TRAVFORBUND
Begrepsavklaring komité, utvalg, nemnd. Det foreslås en total gjennomgang av lover og regelverk der
disse begrepene ryddes og benyttes konsekvent. Vår innstilling er at komiteer er valgt av general forsamling, utvalg er nedsatt av styret og nemnder er ansatte/lønnede. En slik opprydding ville bidra
til større klarhet, mindre misforståelser (for eksempel forveksling av Domskomiteen og
banedommerkomiteen, som i så fall ville hete banedommernemnden), og tydeliggjøre
organisasjonsstrukturen med hensyn til ansvar, plikter og rapporteringsveier.
Vedtak:
Forslaget ble enstemmig vedtatt. Administrasjonen får i oppgave å justere lovverket i tråd med
vedtaket.

FORSLAG FRA STYRET I DNT TIL NY TEKST I § 1-2 FORMÅL:
DNT har til formål å fremme en sunn og koordinert utvikling for norsk travsport og utvikling av slike
hesteslag som ansees skikket til grunnlag for avl av en for landet nyttig hest.
Arbeidet skal preges av frivillighet og være tuftet på travsportens grunnverdier; opplevelse, tillit,
fair play og skikkelighet.
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Vedtak:
Forslaget ble enstemmig vedtatt.

FORSLAG FRA STYRET I DNT TIL NY TEKST I § 1-4 MEDLEMMER:
(1) Som medlem av DNT kan opptas travforbund og travlag. Travlaget er medlem av DNT gjennom
travforbundet.
Vedtak:
Forslaget ble enstemmig vedtatt.
(2) Travlag må ha minst 25 medlemmer og minst 15 registrerte travhester for å kunne tas opp som
medlem. Styret i DNT kan i helt spesielle tilfeller gi dispensasjon fra kravet om antall registrerte
travhester. 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.
(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 § 2-4 KJØNNSFORDELING
(1)Ved valg/oppnevning av representanter til generalforsamling samt medlemmer til styre, råd og
utvalg i DNT og DNTs organisasjonsledd skal det så langt det er mulig velges
kandidater/representanter fra begge kjønn.
Følgende hadde ord i saken:
Oddmund Wallevik, Oslo og Akershus Travforbund
Styremedlem Tove Paule
Jostein Grav, Østfold Travforbund
Turid M. Tuverud, Nitelven Travlag
Oslo og Akershus Travforbund fremmet følgende forslag: Vi ønsker å la gammel tekst bli stående.
Vedtak:
Styrets forslag falt.
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Styrets forslag om endringer i punkt 2 og 3 frafalt som en konsekvens av ingen endring i punkt 1.

FORSLAG FRA STYRET I DNT TIL NY TEKST I § 2-5 STEMMERETT, VALGBARHET, TALE- OG
FORSLAGSRETT
(1) For å ha stemmerett og være valgbar må man være fylt 16 år og ha oppfylt
medlemsforpliktelsene, jfr. § 6-3. Ingen kan møte eller avgi stemme ved fullmakt. Stemmer kan ikke
avgis ved fullmakt.
Vedtak:
Forslaget ble enstemmig vedtatt.

FORSLAG FRA STYRET I DNT TIL NY TEKST I § 2-7 INHABILITET
(7) Verken revisor eller medlem av kontrollkomité kan ha styreverv i organisasjonsledd eller være
medlem av doms- eller appellkomité i samme organisasjonsledd eller ha andre valgte tillitsverv innen
organisasjonen. Styremedlemmer i travforbund og sentralforbund, kan ikke være medlemmer av
doms- eller appellkomité innen organisasjonen.

Vedtak:
Forslaget ble enstemmig vedtatt.

FORSLAG FRA STYRET I DNT TIL NY TEKST I § 2-8 FRISTER FOR INNKALLING, FORSLAG MV
TIL GENERALFORSAMLINGER
(2) Forslag som ønskes behandlet på generalforsamlingen må være styret i hende til følgende
tidspunkter:
DNT: innen 10.3. 6 uker før generalforsamlingen
Travforbund: 3 uker før generalforsamlingen.
Travlag: 3 uker før generalforsamlingen.
Vedtak:
Forslaget ble enstemmig vedtatt.

FORSLAG FRA STYRET I DNT TIL NY TEKST I § 2-12 OVERORDNET ORGANISASJONSLEDDS
KOMPETANSE MV
(3) Overordnet organisasjonsledd kan der det er tvingende nødvendig overta administrasjonen av
underordnet ledd og oppnevne personer til nødvendige tillitsverv.

Vedtak:
Forslaget ble enstemmig vedtatt.
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FORSLAG FRA ROGALAND TRAVFORBUND OG VESTENFJELDSKE TRAVFORBUND TIL NY TEKST I
§ 3-1 NORSK TRAVSPORTS HØYESTE MYNDIGHET
Generalforsamling avholdes annet hvert år.
Styret fremmet på denne bakgrunn følgende tilleggsforslag:
Ordningen med å velge 2 styremedlemmer ett år og 3 i neste generalforsamling fjernes. Likeledes for
komiteer som har samme ordning. De som ikke er på valg til generalforsamlingen 2012 forlenges
automatisk til neste generalforsamling – 2014. Deretter vil alle være på valg ved hver
generalforsamling.
Administrasjonen gis i oppgave å justere berørte lovtekster i tråd med vedtaket.
Følgende hadde ordet i saken:
Knut Oftedal, Rogaland Travforbund
Frode Horstad, Firda Travlag
Øistein Eriksen, Oslo Travklubb
Ole Seigerud, Oppland Travforbund
Nestleder Tove Paule
Jostein Grav, Østfold Travforbund

Oslo Travklubb fremmet følgende forslag: Vi foreslår å utsette behandlingen av denne saken til
neste generalforsamling for å utarbeide et gjennomarbeidet forslag.
Vedtak:
Utsettelsesforslag fra Oslo Travklubb falt. Generalforsamlingen vedtok med overveldende flertall å
behandle saken.

Vedtak:
Forslaget ble enstemmig vedtatt.

FORSLAG FRA OSLO TRAVKLUBB TIL NY TEKST I § 3-2 REPRESENTASJON
(1) På generalforsamlingen har følgende møte og talerett:
Tekstendring i punkt a) som skal lyde:
a) Valgte representanter fra de medlemmene som er tilsluttet DNT i henhold til loven § 1-4 (1).
Forbundene velger 1. representant pr. 150 stemmeberettigede i lagene.
Under punkt (3) Stemmerett på generalforsamlingen har:
Tekst endring i punkt a) som skal lyde:
a) Valgte representanter fra travforbund som er medlem i DNT.
Punkt b) strykes.
Følgende hadde ordet i saken:
Øistein Eriksen, Oslo Travklubb
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Nestleder Tove Paule
Jostein Grav, Østfold Travforbund
Frank Westberg, Orkdal Tråvlag
Vedtak:
Forslaget falt.

FORSLAG FRA STYRET I DNT TIL NY TEKST I § 3-2 REPRESENTASJON
(1) På generalforsamlingen har følgende møte- og talerett:
f) Æresmedlemmer og innehavere av DNTs hederstegn.
Følgende hadde ordet i saken:
Æresmedlem Per Tronstad:
Øistein Eriksen, Oslo Travklubb
Jostein Grav, Østfold Travforbund
Thorbjørn Frøysnes, Hederstegn
Styret trakk forslaget.

FORSLAG FRA STYRET I DNT TIL NY TEKST I § 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 10. mars 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 uttalelse.
Vedtak:
Forslaget ble enstemmig vedtatt.

FORSLAG FRA STYRET I DNT TIL NY TEKST I § 3-4 GENERALFORSAMLINGENS OPPGAVER
(1) Generalforsamlingen skal:
1. Velge fullmaktskomité til godkjenning av fullmaktene. Fullmaktskomiteen fungerer også som
tellekorps.
Vedtak:
Forslaget ble enstemmig vedtatt.
7. Drøfting av styrets forslag til langtidsbudsjett langtidsplan.
Vedtak:
Forslaget ble enstemmig vedtatt.
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FORSLAG FRA STYRET I DNT TIL NY TEKST I § 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:
b) Bjerke Dyrehospitals Driftsstyre skal arbeide etter mandat fra styret i DNT.
Vedtak:
Forslaget ble enstemmig vedtatt.

FORSLAG FRA STYRET I DNT TIL NY TEKST I § 5-2 OPPGAVER
(1) Travforbundenes oppgaver er:
e) en gang hvert halvår å innkalle representanter fra samtlige travlag og samarbeidende
organisasjoner innen forbundet til travkonferanse/temamøte.
Følgende hadde ordet i saken:
Oddmund Wallevik, Oslo og Akershus Travforbund
Nestleder Tove Paule
Styret trakk forslaget.

FORSLAG FRA STYRET I DNT TIL NY TEKST I § 5-6 GENERALFORSAMLINGENS OPPGAVER
(1) Generalforsamlingen skal:
g) fastsette godtgjørelse til:
- Styremedlemmer
Vedtak:
Forslaget ble enstemmig vedtatt.

FORSLAG FRA STYRET I DNT TIL NY TEKST I § 6-2 TRAVLAGETS OPPGAVER
(1) Travlagenes oppgaver er:
g) Årsrapport skal leveres innen fristen i henhold til retningslinjer vedtatt av DNT styret.
Vedtak:
Forslaget ble enstemmig vedtatt.

FORSLAG FRA HEDMARK TRAVFORBUND VEDRØRENDE § 7-2 AVLSKOMITEEN
Hedmark Travforbund foreslår at avlskomiteen avvikles i dagens form som valgt på GF.
Følgende hadde ordet i saken:
Ole Ødegaard, Skiptvet Travselskap
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Tore Hansen, Hedmark Travforbund
Jostein Grav, Østfold Travforbund
Øistein Eriksen, Oslo Travklubb
Vedtak:
Forslaget falt.

FORSLAG FRA STYRET I DNT TIL NY TEKST I § 7-3 DOMSKOMITEEN
(3)Domskomiteens medlemmer og varamedlemmer velges for 3 år av gangen, men slik at ett
medlem med personlig og varamedlem velges hvert år.
Vedtak:
Forslaget ble enstemmig vedtatt.
(5) Domskomiteens møte settes med 3 medlemmer. Leder eller dennes personlige varamedlem skal
alltid delta i forhandlingene.
Vedtak:
Forslaget ble enstemmig vedtatt.

FORSLAG FRA STYRET I DNT TIL NY TEKST I § 7-4 APPELLKOMITEEN
(1) Appellkomiteen består av 3 medlemmer med personlige og 3 varamedlemmer som alle velges på
generalforsamlingen. (Strykes)
Vedtak:
Forslaget ble enstemmig vedtatt.
(4) Appellkomiteens møte settes med 3 medlemmer.
Følgende hadde ordet i saken:
Finn Hagen, Appellkomiteen
Nestleder Tove Paule
Vedtak:
Forslaget ble enstemmig vedtatt.

FORSLAG FRA NITELVEN TRAVLAG TIL NY TEKST I § 7-5 VALGKOMITEEN
For å bedre kjønnskvotering slik det står i § 2-4, pkt. 1 og 2, ønsker Nitelven Travlag å foreslå at man
gjør om på § 7-5 - Valgkomité, pkt. 1: Valgkomiteen består av 5 medlemmer med personlige
varamedlemmer valgt på generalforsamlingen.
Side 18 av 26

Funksjonstiden er 1 (ett) år, men med anledning til gjenvalg. Komiteen bør ha distriktsmessig
fordeling, og kontinuitet i komiteen skal også vektlegges.
Styrets fremmet følgende forslag:
Valgkomiteen består av 5 medlemmer med varamedlemmer valgt på generalforsamlingen.
Funksjonstiden er 1 (ett) år, men med anledning til gjenvalg. Komiteen bør ha distriktsmessig
fordeling, og kontinuitet i komiteen skal også vektlegges.
Vedtaket iverksettes fra og med neste generalforsamling.
Følgende hadde ordet i saken:
Turid M. Tuverud, Nitelven Travlag trakk forslaget til fordel for styrets forslag.
Ulf Johansen, Buskerud Travforbund
Vedtak:
Forslaget falt.

FORSLAG FRA OSLO TRAVKLUBB TIL NY § 7-5 LOVKOMITÈ
Lovutvalget endres fra å være et oppnevnt utvalg til å bli en generalforsamlingsvalgt Lovkomité jfr. §
4-5 C.
§7-5 Lovkomité
Lovkomiteen består av leder, 2 medlemmer og 2 varamedlemmer.
Lovkomiteen skal avgi uttalelser om innkomne lovforslag og om fortolkningsspørsmål som DNT styret
forelegger. Lovkomiteen kan også selv fremkomme med lovendringsforslag.
Ved lovendringsforslag skal lovkomiteens innstilling forelegges generalforsamlingen. Lovkomiteen
skal komme med uttalelser vedrørende endringer av bestemmelser og reglement og om
fortolkningsspørsmål som DNT styret forelegger.
Følgende hadde ordet i saken:
Øistein Eriksen, Oslo Travklubb
Vedtak:
Forslaget falt.

FORSLAG FRA OSLO TRAVKLUBB TIL NY § 7-6 PÅTALENEMD
Opprettelse av eget påtaleorgan.
§7-6 Påtalenemd
1. Påtalenemda velges på DNT’s generalforsamling og består av leder, 2 medlemmer og
2 varamedlemmer. Leder bør være jurist.
2. Påtalenemda avgjør hvilke saker som skal anmeldes DNT’s domskomité for brudd på
straffebestemmelsene
i kapitel 12. Så vel enkeltpersoner som organisasjonsledd kan innraportere brudd
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på straffebestemmelsene, men bare påtalenemnda kan anmelde sakene til DNT’s domskomité
med krav om at sak blir rest.
3. Påtalenemda avgir innstilling til straff.
4. Påtalenemdas avgjørelser fattes av en samlet påtalenemd.
5. Påtalenemnda kan ikke instrueres av organisasjonsleddene.
Følgende hadde ordet i saken:
Øistein Eriksen, Oslo Travklubb
Vedtak:
Forslaget falt.

FORSLAG FRA STYRET I DNT OM ENDRING AV KAP. 8 FUNKSJONÆRER
DNTs lov kapittel 8 Funksjonærer overføres til DNTs løpsreglement.
Vedtak:
Forslaget ble enstemmig vedtatt.
Som en konsekvens av vedtaket, bortfalt forslag om endring av § 8-3.

FORSLAG FRA STYRET I DNT OM NY TEKST I § 17–1 IKRAFTTREDEN
(1) Bestemmelsene i denne lov for DNT trer i kraft 1. juli 2007 med mindre noe annet er bestemt i
dette
kapittel.
(2) § 2-4 om kjønnsfordeling og bestemmelsene om juridisk kompetanse i Domskomité og
Appellkomité trer i kraft med virkning fra og med 1. januar 2010.
Vedtak:
Forslaget ble enstemmig vedtatt.

Sak 10 Andre innkomne forslag
Oppland Travforbund og Lier Travlag fremmet begge forslag som omhandlet kobling av medlemsinfo
og sportssystemet.
FORSLAG FRA OPPLAND TRAVFORBUND
DNT pålegges å få sportssystemet og medlemssystemet i DNT til og «snakke» sammen, og alle
ansatte i DNT inkludert forbundssekretærene må få tilgang til dette i sitt arbeide.
FORSLAG FRA LIER TRAVLAG
Kobling av medlemsinfo og sportssystemet i DNT
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Basene kobles slik at fellesinformasjon kun legges inn et sted og at det blir mulighet, også for
travlagene, til å ta ut rapporter på ”travlagets hester”.
Fordeler:
Dataene legges inn kun èn plass. Dvs enklere, raskere og bedre kvalitet for administrasjonen som
bruker systemet mest. Dette betyr mer effektiv drift samt mindre driftskostnader.
Samme person har samme navn, adresse og dette er lett å vedlikeholde.
Travlagene får muligheten til å ha oversikt over medlemmers hester til enhver tid og kan skape mer
aktivitet på sine nettsider i forbindelse med starthestene til laget.
B-løsningen: Travlagstilhørigheten til hesteeierne registrert i sportssystemet legges inn i
sportssystemet slik denne informasjonen kommer med hestelisten. Da kan lag og forbund raskt og
enkelt kan få en oversikt over ”sine” hester.
Kravet til at ansvarlig trener og innmelder skal være medlem av et travlag kan og håndheves uten at
dette må sjekkes manuelt av de enkelte baneadministrasjonene. De eierne som er registrert i
sportssystemet uten travlagmedlemskap vil være identifisert og kan dermed ikke trene/melde sin
egen hest til totoløp.
Ved et positivt vedtak av dette forslaget må det også følge midler til en IT-resurs som er kapabel til å
gjennomføre dette. Disse midlene blir raskt innspart med en mer effektiv drift.
Følgende hadde ordet i saken:
Generalsekretær Rune E. Gustavsen
Ole Seigerud, Oppland Travforbund
Nils Kristian Jansen, Lier Travlag
Tom Andersen, Stokke og Omegn Travselskap
Vedtak:
Forslaget ble vedtatt med overveldende flertall.

FORSLAG FRA STYRET I DNT VEDRØRENDE FAMILIEMEDLEMSKAP
Hovedmedlemmets barn beholder familiemedlemskapet fram til fylte 16 år, da medlemmet blir
stemmeberettiget og valgbar i travlaget, og må opptre som enkeltmedlem.
Følgende hadde ordet i saken:
NestlederTove Paule
Vedtak:
Forslaget ble enstemmig vedtatt.

Sak 11 Valg
Valgkomiteens leder Arne Salberg redegjorde for Valgkomiteens arbeid og innstilling. Salberg
poengterte at John Blindheim ikke deltok i valgkomiteens arbeid vedrørende avlskomiteen på grunn
av inhabilitet.
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Styre til DNT
Følgende styremedlemmer var på valg for to år:
Carl Petter Brun, Midt-Norge
Tina Dale Brauti, Vestfold
Valgkomiteens innstilling til styremedlemmer:
Carl Petter Brun, Midt-Norge
Elin Bergseth, Hedmark

Følgende hadde ordet i saken:
Turid M. Tuverud: Nitelven Travlag fremmet forslag på Tina Dale Brauti som fortsatt styremedlem.
Gunnar Eirik Flåten, Tønsberg og Omegn Travforening
Elin Bergseth ; Hedmark Travforbund
Ole Seigerud, Oppland Travforbund

Det forelå derved 3 foreslåtte kandidater til styremedlemmer, og delegatene ble bedt om å foreta
skriftlig valg.
Votering:
Den skriftlige avstemmingen ga følgende resultat:
Elin Bergseth 132 stemmer
Carl Petter Brun 123 stemmer
Tina Dale Brauti 28 stemmer
Vedtak: Elin Bergseth og Carl Petter Brun er valgt som styremedlemmer for to år.

Følgende varamedlemmer var på valg:
1.varamedlem Per Erik Hagen, Oslo og Akershus
2.varamedlem Trygve Holtebekk, Agder
3.varamedlem Kim Are Sveen, Buskerud
Valgkomiteens innstilling til varamedlemmer:
1.varamedlem Odd Erik Wølner, Oslo og Akershus
2.varamedlem Trygve Holtebekk, Agder
3.varamedlem Kjell Øystein Håkonsen, Rogaland
Følgende hadde ordet i saken:
Gunnar Eirik Flåten, Tønsberg og Omegn Travforening
Odd Erik Wølner, Oslo og Akershus Travforbund
Arne Salberg, Valgkomiteens leder
Vedtak:
Valgkomiteens innstilling til valg av varamedlemmer for to år ble vedtatt ved akklamasjon.
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Valgkomiteens innstilling til leder og nestleder for to år:
Atle Larsen, leder
Tove Paule, nestleder
Vedtak:
Atle Larsen valgt som leder for to år ved akklamasjon.
Tove Paule valgt som nestleder for to år ved akklamasjon.

Styret i DNT får derved følgende sammensetning:
Atle Larsen
Leder
Tove Paule
Nestleder
Carl Petter Brun
Styremedlem
Elin Bergseth
Styremedlem
Sven-Tore Jacobsen
Styremedlem
Odd Erik Wølner
Trygve Holtebekk
Kjell Øystein Håkonsen

1.varamedlem
2.varamedlem
3.varamedlem

Kontrollkomiteen
Følgende var på valg for to år:
Leder Aage Hvinden
Medlem Kari Blom
Medlem Bjørn Sigvard Hansen
Varamedlem Gunnar Eirik Flåten
Valgkomiteens innstilling til kontrollkomitè:
Aage Hvinden
Bjørn Sigvard Hansen
Arne Petter Kynningsrød
Varamedlem Gunnar Flåten
Vedtak:
Valgkomiteens innstilling ble valgt ved akklamasjon.

Avlskomiteen
Følgende var på valg for to år – varmblods:
Per Erik Hagen
Berit Tveter Alm
Varamedlem Ingar Hagen
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Valgkomiteens innstilling til avlskomité varmblods:
Per Erik Hagen
Berit Tveter Alm
Varamedlem Haavel O. Stastad
Følgende var på valg for to år – kaldblods:
Tone M. Blindheim
Ole C. Ødegaard
Varamedlem Lars O. Romtveit
Valgkomiteens innstilling til avlskomité kaldblods:
Tone M. Blindheim
Ole C. Ødegaard
Varamedlem Lars O. Romtveit.
Vedtak:
Valgkomiteens innstilling ble valgt ved akklamasjon.

Domskomiteen
Følgende medlemmer var på valg:
Jens Kr. Grønsand
Varamedlem Per Dag Hole
Valgkomiteens innstilling til domskomitè:
Jens Kr. Grønsand
Varamedlem Knut Karlberg
Per Dag Hole (erstatter Ole-Jørgen Eng ut perioden)
Varamedlem Jens Ringen (erstatter Einar Berg ut perioden)
Vedtak:
Valgkomiteens forslag ble valgt ved akklamasjon.

Appellkomiteen
Følgende var på valg:
Halvor Høyem
Varamedlem Thor Gerner Holager
Valgkomiteens innstilling til appellkomitè:
Thor Gerner Holager
Varamedlem Tormod Thorbjørnsen
Vedtak:
Valgkomiteens forslag ble valgt ved akklamasjon.
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Valgkomitè
Følgende var på valg:
Ole Seigerud, Oppland
Willy Salvesen, Agder
Arne Salberg, Oslo og Akershus
Bjørn Schei, Midt-Norge
John Blindheim, Vestenfjeldske
Varamedlem Tore Hansen, Hedmark
Varamedlem Ole Jonny Solberg, Østfold
Varamedlem Ulf Johansen, Buskerud
Varamedlem Terje Bøe, Nord-Norge
Varamedlem Knut Oftedal, Rogaland
Valgkomiteens innstilling til valgkomitè:
Ole Seigerud, Oppland
John Blindheim, Vestenfjeldske
Jostein Grav, Østfold
Arne Herberg, Vestfold
Knut Oftedal, Rogaland
Varamedlem Tore Hansen, Hedmark
Varamedlem Bjørn Schei, Midt-Norge
Varamedlem Jorunn Svensson, Telemark
Varamedlem Jan Ottar Østring, Midt-Norge
Varamedlem Willy Salvesen, Agder
Følgende hadde ordet i saken:
Jostein Grav, Østfold Travforbund
Vedtak:
Valgkomiteens forslag ble valgt ved akklamasjon.

Revisor
Vedtak:
Valgkomiteens forslag ble valgt ved akklamasjon.

Atle Larsen takket forsamlingen for den tillit de hadde vist ham ved valget. Styrelederen takket også
de som hadde gått ut av styrer og komiteer, og overrakte blomster som takk for innsatsen.
Under kveldens middag ble det utdelt følgende utmerkelser:
DNTs hederstegn: Kari Blom, Terje Bøe og Nils Dagestad (2010)
Årets travlag: Orkdal Tråvklubb
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Årets ildsjel: Nils Nedrevold
Årets oppdretterbragd: Tone Wirkola

Oslo, mai 2012

Jorunn Svensson

Tore Hansen

Atle Larsen
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