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Det Norske Travselskap 

Styremøte nr. 11/11 – 27.10.11 

Scandic Oslo Airport 
 

 

Tilstede fra styret: Atle Larsen, Tove Paule, Carl Petter Brun, Sven-Tore Jacobsen, Evelyn Stillerud 

og Per Erik Hagen. 

Fraværende: Tina Dale Brauti. 

 

Administrasjonen: Øystein Dale, Britt Helene V. Lindheim deltok under S 2-11/11 – Strategi for                           

         dyrevelferd. 

Andre:  Anne Mathisen deltok under S 1-11/11 – Regnskap. 

 

 

Innkalling og saksliste ble godkjent. 

 

 

Saker til behandling: 

 

                            Styreprotokoll nr. 10/11. 

  Styreprotokoll nr. 10/11 godkjennes. 

 

S 1-11/11 Regnskap.  

                     Anne Mathisen fra regnskapsavdelingen gikk gjennom regnskapet pr. 30.09.11.  

 

Styrets vedtak: 

Styret tar regnskapet til orientering. 
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S 2-11/11 Strategi for dyrevelferd. 

                     Britt Helene V. Lindheim la frem utkast til handlingsplan for hestevelferd med  

                     følgende hovedpunkter: 

                     - Hensynet til hesten skal ha høyeste prioritet i all aktivitet drevet av DNT. 

                     - Travhester skal holdes og brukes i samsvar med gjeldende offentlig regelverk 

                       og gjeldende dyreetiske normer. 

                     - DNT skal drive et aktivt antidopingarbeid. 

                     - DNT skal tilrettelegge for kompetanseutvikling for oppdrettere, eiere, trenere 

                       og kusker på området hestehelse og hestevelferd. 

                     - DNT skal være aktiv pådriver for utvikling og formidling av treningsmetoder og 

                       treningsforhold for travere som reduserer hestens skadefrekvens. 

                     - DNT skal tilrettelegge for omskolering av utrangerte løpshester. 

 

Styrets vedtak: 

Styret tar utkastet til handlingsplan til orientering og ber administrasjonen arbeide 

videre med handlingsplanen og legge frem et et endelig forslag til styremøte i 

utgang av første kvartal.  

 

 

S 3-11/11 Importrestriksjoner. 

                     På styremøte nr. 9/11 ble det gitt et mandat til en arbeidsgruppe som skulle utrede  

                     importrestriksjonene og se på behovet for eventuelle endringer. Det ble lagt frem et  

                     forslag til endringer i importreglementet.  

          

                     Styrets vedtak: 

                     Styret støtter forslaget fra arbeidsgruppen og forslaget legges frem for uttalelse på                 

                     årets høstkonferanse i DNT. 

 

 

 

S 4-11/11 Opptak av lag. 

                     Hålogaland Travlag, Vesterålen søkte opptak i DNT på styremøte nr. 9/11, hvorpå  

                     dem ble bedt om å bytte til et navn som gjenspeilte hovedsetet og ikke oppfattes  

                     konkurrerende i forhold til andre travlagsvirksomheter. Søker har nå valgt et nytt  

                     navn, Møysalen Travlag, Vesterålen. Det kommer frem av søknaden at Møysalen 

                     er et kjent fjell i Vesterålen. 

Styrets vedtak: 
Styret godkjenner navnforslaget, mot Tove Paule som tar forbehold frem til 
saken er behandlet hos lovutvalget. 
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S 5-11/11 Mandat DU-utvalg. 

                     DU-utvalget arbeider ut fra et delegasjonsreglement som har vært gjeldende fra    

                     2004. Utvalget behandlet i utvalgssak 15/2011 forslag til nytt delegasjonsreglement  

                     der det uttrykker at man i tillegg ønsker innstillende myndighet overfor styret i saker  

                     som budsjett og rekruttering. 

         

              Styrets vedtak: 

                     Styret mener at DU-utvalgets arbeidsområde er å sikre tilgang til nødvendig anlegg  

                     og areal til trening av travhester, og ber administrasjon i samarbeid med  

                     DU-utvalget, utarbeide forslag til nytt delegasjonsreglement og budsjett for 2012 til  

                     neste styremøte med utgangspunkt i nytt arbeidsområde . 

 

 

S 6-11/11 Anke på avslag gjeninnsettelse klasseløp. 

                     Muscles Magistrate og Sugar Sandman ble strøket fra Kriteriet på grunn av  

                     inkassosak, eier anker nå avslaget med det argument at han mener  

                     økonomiavdelingen skulle informert ham om at han kom til å få en ny inkassosak 

                     noen uker etter den forrige var betalt. Carl Petter Brun fratådte under denne sak. 

 

                     Styrets vedtak: 

                     Anken avvises av styret, hestene Muscles Magistrate og Sugar Sandman er ikke   

                     startberettiget til klasseløpene. 

 

 

S 7-11/11 Domskomitè. 

                     Medlem av Domskomiteen Ole-Jørgen Eng ble syk og gikk bort, hans  

                     personlige varamann Einar Berg trakk seg fra vervet. Vi er derfor i en situasjon som  

                     gjør at Domskomiteen ikke kan utøve sin funksjon på grunn av disse hendelsene.  

 

                     Styrets vedtak: 

   Styret i DNT oppnevner Per Dag Hole til å tre inn som medlem etter Ole Jørgen Eng                  

                     (dødsfall) frem til generalforsamlingen i DNT i 2012. Einar Berg har trukket seg som  

                     varamedlem. 

                     Domskomitè frem til Generalforsamling 2012: 

                     Jens Kr. Grønsand (leder) 

                     Per Dag Hole 

                     Jan Enger 

                     Morten Valstad (Vara) 
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Oslo, 27.10.11 

 

Styret i DNT: 

 

 

 

Marion Sollid    Øystein Dale 

Sekretær    Generalsekretær 

 

 

 

 

Atle Larsen 

Styreleder 

         Tove Paule            Carl Petter Brun 

           

 

 

Tina Dale Brauti   Sven-Tore Jacobsen   Evelyn Stillerud 

 

 

 

 

Per Erik Hagen        
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Oppfølging av saker: 

Saksnr:  Sak:         Frist: 

8-16/10 Varmblodspakken 

  Fokus på oppdretter       17.11.11 

  Omsetning av norskfødte hester     Januar 

  Oversikt over alle oppdrettere      09.12.11 

12-16/10 Rekrutteringsprosess ny generalsekretær 

9-10/11 Importrestriksjoner       27.10.11 

Adm.  Fra forbruk til formål       18.11.11 

oppgaver 

Adm.  Mønstringsløp        18.11.11 

oppgaver 

Adm.  Montélisenser        18.11.11 

oppgaver  

 

 

 

 


