
Endelig protokoll 

Det Norske Travselskap 

Styremøte 04/10 - 18.03.10 

Telefonmøte 
 

Tilstede: Nils Dagestad, Merete Johansen, Torhild Grimseth Huseby, Atle Larsen, Per Arne Enholm og 

Per Erik Hagen. 

Forfall: Torbjørn Frøysnes og Tina Dale Brauti 

Administrasjonen: Ivar Egeberg, Odd H. Johansen og Tore Kristiansen 

 

Innkalling og saksliste ble godkjent med følgende innspill til saker under eventuelt: 

- Dagestad: DNTs hederstegn. 

- Huseby: Redegjørelse / status innstillingsrådet  

 

Referater 

S 1-4/10 Styreprotokoll nr 03/10. 

 

Vedtak: 

 Styreprotokoll 03/10 godkjennes. 

 

 

Økonomi 

S 2-4/10 Søknad fra Norsk Travtrenerforening. 

 

Norsk Travtrenerforening (NTTF) søker om økonomisk støtte til pensjonsordningen. 

Travtrenernes pensjonsordning er fra 1.1.2008 en innskuddsbasert pensjonsordning 

og DNT yter et årlig bidrag. Fra ordningen trådte i kraft så har NTTF fått 46 nye 

medlemmer og den store økningen skyldes i stor grad ”oppsamlingskurset” på 

trenerskolen. Blant disse er aldersfordelingen bred. Pensjonsordningen er knyttet 

direkte til banenes mulktefond.  

 

Vedtak: 

DNT gir NTTF økonomisk støtte til deres pensjonsordning lik kostnaden ved at 

grensen  for opptak settes til 35 år, beregnet til ca. 508 000 kroner. Kostnaden 

dekkes av banenes mulktefond. Styret pålegger administrasjonen om å gjøre en 

helhetlig gjennomgang av ordningen med mulktefondene. 

 

 

Sentralforbundet 

S 3-4/10 Årsberetning. 

 

Vedtak: 

Styret godkjenner årsberetningen for 2009. 
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S 4-4/10 DNTs generalforsamling – innkomne forslag samt tidsplan 

 

DNT har mottatt 6 forslag til generalforsamlingen der 4 av disse omhandler endringer  

i DNTs lover. Styrets innstilling med begrunnelse sendes ut senest 14 dager før 

generalforsamlingen. Styret vurderte videre administrasjonens forslag til tidsplan for 

generalforsamlingen. 

 

Vedtak:  

Forslag fra Malvik Travlag / Sør-Trøndelag og Møre Travforbund vedrørende 

endring av § 3-1 støttes. Styret fremmer i denne forbindelse et tilleggsforslag 

vedrørende valg og valgperiode.   

 

Forslag fra Nitelven Travlag / Oslo og Akershus Travforbund vedrørende endring av 

§ 3-2 støttes ikke.  

 

Forslag fra Halden og Omegn Travselskap vedrørende endring av § 3-1 og 3-2 

støttes ikke.  

 

Forslag fra Telemark Travforbund vedrørende endring av § 2-8 punkt 5 støttes ikke. 

 

Forslag fra Oslo og Akershus Travforbund vedrørende en organisatorisk og 

økonomisk gjennomgang av forbundenes ressurstilgang. Styret er enig i 

intensjonen bak forslaget, og det vil bli kommentert under orientering om 

langtidsbudsjett. Styret vil ta forslaget med seg i det videre arbeidet med 

gjennomføring av strategiplanene. 

 

Forslag fra Telemark Travforbund vedrørende bortfall av familiemedlemskap i 

medlemsregisteret støttes ikke.  

 

 

Eventuelt 

S 5-4/10 Under eventuelt ble følgende saker behandlet: 

- DNTs hederstegn. Styret vurderte kandidater til DNTs hederstegn.   

 

Vedtak:  

Styret vedtok hvem som får utdelt DNTs hederstegn under årets generalforsamling.  

 

- Redegjørelse / status innstillingsrådet 

Dagestad og Johansen orienterte om arbeidet i innstillingsrådet. Styret kommenterte 

orienteringen. 
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Bjerke, 19.03.10 

 

 

Tore Kristiansen        Ivar Egeberg 

Styresekretær         Generalsekretær 

 

 

Styret i DNT: 

 

 

 

Nils Dagestad    Merete Johansen   Per Arne Enholm 

Leder 

 

 

 

 

Torhild Grimseth Huseby  Atle Larsen    Per Erik Hagen 

 


