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 Det Norske Travselskap 
Styremøte nr. 5/21 

Microsoft Teams-møte 
25. mars 2021 

 
Til stede: Knut Weum, Ingolf Herbjørnrød, Cecilie H. Andersson, Torstein Grande, Jenny L. Ernström 
og Roy Kristiansen. 
 
Forfall: Erik Skjervagen (1. varamedlem).  
 
Fra administrasjonen møtte generalsekretær Svein Morten Buer og kommunikasjons- og 
utviklingssjef Marius Lundstein.  
 
Regnskapsansvarlig Tove Skapalen deltok under sak 2-5/21 og 4-5/21.  
Sjefsveterinær Anne Wangen deltok under sak 5-5/21, samt orienteringssak 5, 7 og 8. 
Seniorrådgiver Tore Kristiansen deltok under sak 5-5/21, samt orienteringssak 5.  
 
 
 
Saker til behandling: 

Sak 1-5/21  Protokoll nr. 4/21 
    

Styrets vedtak: 
Styreprotokoll nr. 4/21 ble godkjent.  

 

Sak 2-5/21 Årsregnskap 2020 
Det vises til styrevedtak 2-4/21 der styret tok foreløpig årsregnskap for 2020 til 
orentering.  
 
Administrasjonen presenterte endelig årsregnskap med resultat, balanse, 
kontantstrømoppstilling og noter for DNTs sentralforbund.  

 
Styrets vedtak: 

  Det fremlagte årsregnskap med resultat, balanse, kontantstrømoppstilling og noter  
for DNTs sentralforbund vedtas lagt fram for DNTs generalforsamling som styrets  
forslag til årsregnskap for 2020. 
 

 
Sak 3-5/21 Styrets beretning 2020 

Under styresak 8-4/21 ga styret innspill til «styrets beretning for 2020». Med 
bakgrunn i innspillene har administrasjonen utarbeidet forslag på beretning, og styret 
fikk dette presentert.   

 
Styrets vedtak: 
Det fremlagte forslag til Årsberetning 2020 vedtas som styrets beretning og legges 
frem for DNTs generalforsamling.  
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Sak 4-5/21  Regnskap pr. 28.2.21 
  Administrasjonen presenterte resultatregnskap per ferbuar 2021.  
 

Styrets vedtak: 
Styret tok regnskapsrapporten pr. 28.2.21 til orientering. 

 

Sak 5-5/21  Innavlsdempende tiltak 
Det vises til styresak 2-3/21 der styret vedtok budsjett for 2021. I budsjettet er det 
avsatt 1,5 millioner kroner til innavlsdempende tiltak for kaldblodshesten.  
 
Etter budsjettbevilingen har DNTs avlskomité på forespørsel fra styreansvarlig for 
sport og avl, Ingolf Herbjørnrød, arbeidet med utredninger knyttet til 
innavlsdempende tiltak som skal ha langvarig effekt på utviklingen av 
kaldblodspopulasjonen.  
 
Med bakgrunn i dette fikk styret presentert avlskomiteens innstilling til mulige tiltak 
for å motvirke innavl hos kaldblodshesten, samt administrasjonens betraktninger på 
den videre fremdriften i arbeidet. Avlskomiteen har i sin utredning lagt vekt på 
viktigheten av at tiltak også må omfatte den svenske delen av kaldblodspopulasjonen 
for at tiltakene skal virke etter hensikten.   

 
Styrets vedtak: 
Administrasjonen og styrets ansvarlige for sport og avl utarbeider i fellesskap et  
konkret forslag til en modell for innavlsdempende tiltak, der innstillingen fra DNTs 
avlskomite er med i vurderingsgrunnlaget. Modellen presenteres deretter for 
Svensk Travsport med formål om at Sverige vedtar tilsvarende for deres del av 
kaldblodspopulasjonen. 
 
 

Sak 6-5/21  Regler og retningslinjer for DU-utvalget gjeldende 2021 
Basert på DNTs budsjett for 2021 har DU-utvalget foreslått regler og retningslinjer for 
DU-utvalget til bruk ved fordeling av tilskudd innenfor vedtatte budsjettrammer 
gjeldende for 2021.  
 
Styret fikk presentert de forslåtte reglene og retningslinjene.  
 
Styrets vedtak: 

  Styret vedtok de foreslåtte regler og retningslinjer for DU-utvalget gjeldende 2021. 
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Orienteringssaker:  

1. Covid-19  

2. Strategiplan Trav 2025  

3. Status Hest pr. 28.2.21  

4. Referat fra møte i DU-utvalget 9.3.21  

5. Protokoll fra møte i Avlskomiteen 25.2.21 og 16.3.21  

6. Ny konkurranseforskrift  

7. Møte med Mattilsynet 15.3.21  

8. Høring: Utkast til ny handlingsplan for bevaring og utvikling av de nasjonale hesteraser 2021-

2030  

9. Prosjekt Avlsstall  

 

 
 
 
 

 
Oslo 25. mars 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 




