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Det Norske Travselskap 

Styremøte 17/10 – 5.12.10 

Radisson Blu Airport Hotel 
 

Tilstede: Merete Johansen, Atle Larsen, Carl Petter Brun, Torhild Grimseth Huseby, Tina Dale Brauti 

og  Geir Stangeland. 

Administrasjon: Odd H. Johansen  

 

Sentralforbundet 

S 1-17/10 Generalsekretær, status og videre fremdrift. 

 

Styrets vedtak: 

Etter en vurdering av de utfordringer som DNT står fremfor og den administrative 

situasjonen som har oppstått etter at generalsekretær Ivar Egeberg har sluttet 

og konstituert generalsekretær Odd Johansen har sagt opp sin stilling har styret i 

DNT funnet det riktig å se på hele organiseringen av DNT sin administrasjon, og ikke 

begrense seg til ansettelse av ny generalsekretær. 

Øystein Dale engasjeres som daglig leder for DNT for ett år. 

Administrativ leder vil få følgende hovedoppgaver. 

 Utarbeide forslag til ny organisasjonsplan for styret og deretter å 
implementere denne  

 Ledelse av DNT sin administrasjon  

 Rekruttering av personale.  

 Forberede og legge frem saker frem for styret.  
 
Øystein Dale fritas fra sine øvrige verv i travsporten i denne perioden. 
 
Styret legger vekt på å modernisere organisasjonen med tanke på å utvikle DNT 

som service organisasjon for sportens utøvere og som medlemsorganisasjon for 

hele travsporten. Styret ønsker spesielt å utrede tiltak for å kunne gi medlemmer, 

lag og forbund tilstrekkelig administrativ støtte og fokus for at DNT skal kunne nå 

sine mål som medlemsorganisasjon i henhold til trav 2015.  

 

Odd Johansen fortsetter i sin stilling som konstituert generalsekretær frem til ny 

organisasjonsplan er vedtatt, og vil frem til da ha ansvaret for noen av DNT sine 

viktige prosjekter som prosjektleder. 
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S 2-17/10 Krav om landsrådsmøte 

 

Styrets vedtak: 

Styret etterkommer anmodningen og innkaller til landsrådsmøte lørdag 11.12.   

Administrasjonen ordner det praktiske og sender innkalling til alle forbund.  

 

 

S 3-17/10 Budsjett 2011 

 

Styrets vedtak: 

Utsatt til styremøte 10-11.12.10. 

 

 

Bodø, 7.12.10 

 

Merete Johansen/s 

Styreleder 

 

 

 

 

Styret i DNT: 

 

 

 

 

Merete Johansen   Atle Larsen   Torhild Grimseth Huseby 

Styreleder 

 

 

 

 

Carl Petter Brun   Tina Dale Brauti  Geir Stangeland  

 

 


