
 

Søndag 19. April 2009 ble 

STYREMØTE nr. 8/09 

i Det Norske Travselskap 

avholdt på Radisson SAS Scandinavia Hotel 

umiddelbart etter søndagens seminar 

 

Følgende deltok i møtet: 

Nils Dagestad – Merete Johansen – Torbjørn Frøysnes – Torhild G. Huseby – Atle Larsen 

1. Varamedlem:  Tina Dale Brauti 

 

DNTs adm.: Fung.gen.sekr. Odd H. Johansen – sekr. Solbjørg A. Berntsen 

 

Det var ikke satt opp agenda eller sendt ut styrepapirer før møtet. 

 

S 8/10 Sentralforbundet: 

a) Fastsettelse av styremøter ut  året: 

Forslag til møteplan som flg.: 

Fredag 08.05.   Bjerke 

Fredag 19.06. 

Fredag 10.07. 

Fredag 04.09. 

Fredag 03.10. 

Fredag 06.11. 

Fredag 11.12. 

 

    Det kan være vanskelig å avholde styremøter så tett opp mot helg eller for noen 

i arbeidstiden – andre dager og tidspunkter vil bli vurdert i neste møte. 

 

I tillegg skal det oppnevnes representanter til ulike råd / utvalg – også innen 

samarbeidende organisasjoner – samt representasjonsoppgaver i forbindelse 

med ulike arrangementer. 

     

  Vedtak: 

Ovennevnte forslag til møtedatoer for styret vedtas endelig i neste styremøte. 

Startidspunkt for møtene vil også bli vurdert. 

Administrasjonen bes å utarbeide nødvendige oversikter for representasjons- 

oppgaver samt hvilke organer DNT skal representeres i. 

 

b) Representasjon i forbindelse med Verdenskonferansen / VM for kusker: 

DNT skal ha to deltakende representanter til stede under hele konferansen. 

Administrasjonen bes å sende ut program snarest, slik at styret kan fastsette 

hvilke dager de kan delta.  

Tilbakemelding til DNTs administrasjon snarest. 

Verdenskonferansen starter lørdag 16.05. og avsluttes fredag 22.05. 



VM for kusker starter 14.05. og avsluttes 20.05. 

 

c) Fellesmøte DNT / NR: 

Administrasjonen bes å kontakte NR for å avtale tid for fellesmøte. 

Det er viktig at DNT starter budsjettprosessen snarest mulig – ikke minst m.t.p. 

fremleggelse overfor NR. 

I denne forbindelse ble administrasjonen om snarest å legge søknadsfrist  for 

tilskudd til ulike prosjekt / tiltak fra lag / forbund ut på våre nettsider. 

Fristen settes til 01.07. for prosjekt / tiltak som er planlagt gjennomført i 2010. 

 

Styret vil få tilsendt oversikt over omsetningsutviklingen fortløpende / månedsvis. 

 

 

Nils Dagestad 

leder  

Solbjørg A. Berntsen 

ref. 


