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 Det Norske Travselskap 
Styremøte nr. 1/21 

Microsoft Teams-møte 
6. januar 2021 

 
Til stede: Knut Weum, Ingolf Herbjørnrød, Cecilie H. Andersson, Torstein Grande, Jenny L. Ernström 
og Roy Kristiansen.  
 
Fra administrasjonen møtte generalsekretær Svein Morten Buer og seinorrådgiver Tore Kristiansen.  
 
 
 
Saker til behandling: 

Sak 1-1/21  Protokoll nr. 16/20 og 17/20 
    

Styrets vedtak: 
Styreprotokoll nr. 16/20 og 17/20 ble godkjent.  

 

Sak 2-1/21 Generalforsamlinger travlag, travforbund og sentralorganisasjon 2021 
I henhold til DNTs lov så skal travlag og travforbund avholde sine generalforsamlinger 
henholdvis i løpet av januar måned og 15. mars. Videre skal DNTs generalforsamling 
avholdes i løpet av april måned.  
 
Myndighetene har inneværende uke strammet ytterligere inn på smitteverntiltakene, 
og DNT vurderer situasjonen slik at det er helt urealistisk at våre 162 travlag kan 
gjennomføre sine generalforsamlinger på en god og forsvarlig måte i løpet av 
inneværende måned. Det ble derfor foreslått at lagene får utsatt sine 
generalforsamlinger, med ny frist i april.  
 
En utvidet frist for travlagene medfører også konsekvenser for travforbundene og 
DNTs generalforsamling. Med dette som bakgrunn ble det  foreslått at forbundene 
får frist til 15. juni, slik at perioden på halvannen måned mellom lagene og 
forbundenes generalforsamling opprettholdes.  
 
Styrets vedtak: 
Generalforsamlinger i travlag, travforbund og sentralorganisasjonen i 2021 
avholdes som følger:  
Generalforsamling i travlag avholdes i løpet av april 2021.  
Generalforsamling i travforbund avholdes innen 15. juni 2021.  

Generalforsamling i DNT settes til lørdag 4. september 2021. 
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Sak 3-1/21 Innkalling til DNTs generalforsamling 2021 
Styret vedtok i sak 11-16/20 innkalling til DNTs generalforsamling 2021. Innkallingen 
er publisert/sendt ut. 
 
Under sak 2-1/21 vedtok styret å endre organisasjonens frister for avholdelse av 
generalforsamling. Med bakgrunn i dette presenterte administrasjonen forslag til ny 
innkalling til DNTs generalforsamling 2021.  
 
Styrets vedtak: 

  Administrasjonens forslag til innkalling til DNTs generalforsamling 2021 vedtas. 
 
 
Sak 4-1/21 Retningslinjer for innlevering av årsrapport fra hhv. travlag og travforbund 

Det vises til sak 2-1/21 der styret vedtok nye frister for avholdelse av 
generalforsamlinger, inkludert DNT sin.  
 
En utsettelse av frister for avholdelse av generalforsamlinger utløser også behov for 
nye frister for innlevering av årsrapporter. Administrasjonen fremla følgende forslag: 
Årsrapport fra travlag: Rapporten sendes i to eksemplarer til forbundet innen 15. mai 
2021. Forbundet beholder det ene eksemplaret og sender det andre eksemplaret til 
DNTs sentraladministrasjon senest 15. juni 2021.  
Årsrapport fra travforbund: Rapporten sendes i ett eksemplar til DNTs 
sentraladministrasjon senest 1. juli 2021.  
Retningslinjenes øvrige tekst holdes uendret. 
 
Styrets vedtak: 
Styret vedtar administrasjonens forslag om nye frister for innlevering av årsrapport 
for 2020 fra hhv. travlag og travforbund.  

 
 

 
Oslo 6. januar 2021 

 
 

Styret i DNT 
 

 
 
 
Knut Weum        Ingolf Herbjørnrød              Cecilie H. Andersson 
Styreleder        Nestleder                Styremedlem             
     

 

Torstein Grande     Jenny L. Ernström             Roy Kristiansen 
Styremedlem       Styremedlem                             Ansattes representant 




