
Endelig. 

 

Protokoll 

Styremøte nr. 14/09 
i Det Norske Travselskap 

Bjerke Travbane, 4. oktober 2009, kl 10.00 

Tilstede:   Nils Dagestad, Torbjørn Frøysnes, Torhild Grimseth Huseby, Atle Larsen, Tina Dale 
Brauti. 

  Vara:  Per Arne Enholm 

  Administrasjon: Ivar Egeberg og Odd H. Johansen 

Innkallingen ble kommentert og ble besvart av Nils Dagestad og Ivar Egeberg. Kommentarene gikk på 
hvilke saker som skulle behandles i dette ekstraordinære møtet samt tidsfrister  

 

S 1/ 14  Protokoller og referater: 

a)DNTs styremøte nr 13.09.09 den 25.9.2009 
Protokollen godkjent uten merknader 

S 2/14  Budsjett prosess 

Ivar Egeberg og Odd H. Johansen orienterte og kommenterte prosessen i 
forhold til langstidsbudsjett, strategiplan og budsjett for 2010. Det var innlegg 
fra øvrige styremedlemmer.  
 

Vedtak: 

Fremdriftsplan budsjett prosess utferdiges av administrasjonen på grunnlag 
av den fremdriftsplan som er lagt frem, samt Protokoll 13/09 med tillegg av 
Nord Norge satsing, Hest i Næring og Dyrevelferd. Endelig budsjettforslag 
skal sendes 27.10.09. Styret må få forslaget til behandling i god tid. 
Eventuelt som et telefonmøte 

S 10/14  Sentralforbundet 

a)Prosess mot generalforsamling. 

Forslag fra siste generalforsamling. 

I siste generalforsamling ble det behandlet to forslag som ble utsatt til neste 
år. Dette var forslag om to årlige tingperioder og differensiert stemmerett 
basert på antall medlemmer i lag. 

Vedtak: 

På grunnlag av lovutvalgets foreløpige behandling og juridisk betenkning 
skal forslag utferdiges fra lovutvalget til styret. 

 

 

 

 



b) En innmeldingssak til Kriterium. 

Ivar Egeberg orienterte om saken.  

Vedtak: Administrasjonen gis fullmakt til å finne en løsning med 
hesteeieren. 

 

c) Markedsundersøkelse for DNT 

   På grunnlag av forslag fra Ivar Egeberg ble saken diskutert. 

    

Vedtak: 

Administrative brukerundersøkelser kan gjennomføres uten 
styrebehandling. Travsportspolitiske spørsmålstillinger avklares først med 
styret 

 

 

Eventuelt. 

 

S 14/ 12              Pokaler i klasseløp 

 Praksis har vært, at hvis trener og kusk er samme person har det kun vært 
delt ut en pokal. Det er kommet spørsmål til denne praksisen og styret er av 
den oppfatning at dette må endres  

 Vedtak: 

Det deles ut pokal til både trener og kusk selv om dette er samme person 


