
FORSLAGSHEFTE
DET NORSKE TRAVSELSKAP GENERALFORSAMLING 29. AUGUST 2020



INNKALLING/SAKSLISTE

Til DNTs forbund og lag
Oslo, 29. april 2020

INNKALLING TIL DNTs GENERALFORSAMLING 2020

DNTs generalforsamling var opprinnelig planlagt avholdt på Thon Hotel Gardermoen 24. april 2020. 
Grunnet myndighetenes restriksjoner under koronapandemien, ble møtet utsatt på ubestemt tid.

Det er nå besluttet at DNTs generalforsamling avholdes lørdag 29. august, kl. 11.00 – 18.00. 
Det er på nåværende tidspunkt ikke besluttet om møtet vil bli avholdt som et digitalt eller fysisk møte. 
Ved et fysisk møte søkes dette avholdt i møtelokaler i området Oslo – Gardermoen. 
Registrering skjer i tidsrommet kl. 10.00 – 10.45. 

Vi opprettholder fristen på seks uker vedrørende innsending av forslag som ønskes behandlet på general-
forsamlingen. Forslag fra travlag skal sendes via det respektive forbund som gir sin uttalelse. 
Tidligere innsendte forslag fra forbund bes innsendt på nytt. Alle forslag sendes til tore.kristiansen@travsport.no. 

Forbundene sender utfylt påmeldingsskjema (representanter og observatører) senest 24. juli 2020. 

Representanter og observatører må selv bekoste eventuell overnatting og reise. 
Det vil bli utbetalt reisetilskudd til de stemmeberettigede representantene etter gjeldende satser.

Fullstendig saksliste og saksdokumenter sendes elektronisk pr. e-post samt publiseres på travsport.no, 
senest 14 dager før generalforsamlingen.

Knut Weum Svein Morten Buer 
Styreleder Generalsekretær
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REPRESENTASJON

På generalforsamlingen har følgende møte- og talerett: 
• Valgte representanter fra de travforbund som er medlem av DNT i henhold til loven § 1.4 (1)

• Styret i DNT

• Første varamedlem til styret i DNT

• Kontrollkomiteen

• Medlemmer av komiteer valgt av generalforsamlingen, men kun i saker underlagt komiteen

• Æresmedlemmer og innehavere av DNTs hederstegn

• Generalsekretæren i DNT

• Revisor

Følgende har kun møterett: 
• Øvrige varamedlemmer til styret i DNT

• En observatør pr. travlag som er medlem av DNT i henhold til loven § 1.4 (1)

Stemmerett på generalforsamlingen har: 
• Valgte representanter fra travforbund som er medlem av DNT i henhold til loven § 1.4 (1)

• Styret. Styret har stemmerett i alle saker unntatt årsmelding, regnskap, og alle valg relatert til styret

TIDSPLAN

KL. 10.00–10.45 REGISTRERING 

KL. 11.00 ÅPNING DNTs GENERALFORSAMLING V/ STYRETS LEDER 

KL. 11.30 GENERALFORSAMLINGSBEHANDLINGER 

KL. 13.00 LUNSJ

KL. 14.00 GENERALFORSAMLINGSBEHANDLINGER 

KL. 16.00 PAUSE

KL. 16.15 GENERALFORSAMLINGSBEHANDLINGER 

KL. 18.00 AVSLUTNING 



SAK 1 • SAK 2 • SAK 3 • SAK 4            

SAK 1 VALG AV FULLMAKTSKOMITÉ TIL GODKJENNING 
AV FULLMAKTENE

Styrets forslag: Birthe Austevoll (leder), Jorunn Svensson, June Reyes og Marius Lundstein.

Fullmaktskomiteen fungerer også som tellekorps.

SAK 2 GODKJENNE INNKALLING OG SAKSLISTE

Styrets forslag: Innkalling og saksliste godkjennes.

SAK 3 VALG AV DIRIGENT OG SEKRETÆRER

Styrets forslag: Dirigent: Erik Skjervagen. 
Sekretærer: Anette Leiren og Susanne Lindberg.

SAK 4 GODKJENNE FORRETNINGSORDEN

Forretningsorden ved DNTs generalforsamling:

1.  Det kan fattes formelle vedtak kun i de saker som står oppført på sakslisten. 

2.   Alle med møterett i henhold til § 3 .2 pkt. 1 i DNTs lover har også talerett, men for komitémedlemmer er
taleretten begrenset til saker som omhandler den respektive komités virke  og ansvarsområde. 

3. Ønske om å benytte taleretten skal vises tydelig ved fremvisning av utdelt nummerskilt. 

4. Kun de med stemmerett i henhold til § 3. 2 pkt. 3 har forslagsrett til saker hvor det kreves avstemming. 

5.   Forslag som fremmes skal også leveres skriftlig til dirigenten. 

6.  Ingen representanter gis talerett mer enn 3 ganger i samme sak. Med unntak av innleder settes taletiden
til maksimalt 5 minutter ved første innlegg – deretter settes taletiden til maksimalt 3 minutter.
Dirigenten kan sette ned taletiden, dersom dette har betydning for generalforsamlingens fremdrift. 
Alle som har benyttet taleretten, kan dessuten avgi replikk knyttet til eget innlegg – oppad til 1 minutt 
pr. replikk. Ved behandling av årsberetning gis representanten talerett 3 ganger pr. kapittel. 

7.   Representanter som forlanger ordet til selve forretningsorden og/eller generalforsamlingens 
«kjøreregler» gis kun 1 minutts taletid. 

8. Dirigenten har rett til å gjøre forslag om når «strek skal settes». Forslag kan ikke fremmes eller trekkes
etter at «strek er satt». 
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          SAK 5 • SAK 6 • SAK 7 • SAK 8 

9.   Lovendringer krever 2/3 flertall av de avgitte stemmer. Andre avgjørelser treffes ved alminnelig flertall 
dersom annet ikke er bestemt. 

10. Valg skjer ved skriftlig avstemming dersom det foreligger flere forslag eller at en stemmeberettiget 
krever det. 

11.  I tilfelle stemmelikhet, foretas ny votering. Blir det også ved denne votering stemmelikhet, avgjøres 
saken ved loddtrekning når det gjelder valg, ellers anses saken ikke som vedtatt. 

Styrets forslag: Forretningsorden godkjennes.

SAK 5 VALG AV TRE REPRESENTANTER TIL Å UNDERTEGNE 
PROTOKOLLEN

Styrets forslag: Kristin Brækken, Tor Aandstad og Anja Wigre-Rohde.

SAK 6 ÅRSBERETNING FOR 2019

Styrets forslag: Årsberetning for 2019 godkjennes.

SAK 7 REVIDERT REGNSKAP FOR 2019

Styrets forslag: Revidert regnskap for 2019 godkjennes.

SAK 8 DRØFTE STYRETS FORSLAG TIL LANGTIDSPLAN

Med bakgrunn i stor usikkerhet knyttet til travets rammebetingelser vedtok styret følgende i sitt møte
28.2.2020, sak 4-2/20 Strategiplan Trav 2025: Styret hadde en gjennomgang av fjorårets premisser for å lage
en ny strategiplan og så dette opp mot dagens situasjon. Det er stor usikkerhet knyttet til rammebetingelsene
for både spill og sport. Styret er godt fornøyd med arbeidet som er lagt ned i å lage ny 5-års strategi. Styret
vedtok derfor at man de neste 12 til 24 måneder må prioritere å få en avklaring på fremtidig rammebetingelser
og i første omgang lage en kortsiktig plan basert på dette. Dette innebærer å arbeide med rammebetingelser
vedrørende spillkonsesjon, statsavgift og konkurransesituasjonen fra uregulerte spillaktører. Materialet som
er presentert for styret, vil danne grunnlaget for endelig strategi med tiltaksplaner.

Styret vil under generalforsamlingen gi et sammendrag, inkludert de opprinnelige hovedpremissene og mål-
setningsmatrise samt legge frem en foreløpig plan for arbeidet med betingelsene for spill på hest og statsavgiften.
Styret har som mål å legge frem en helhetlig strategiplan til behandling på generalforsamlingen 2021. 

Styrets forslag: Saken tas til orientering.
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SAK 9  • SAK 10  

SAK 9 FASTSETTE MINIMUMSKONTINGENT FOR MEDLEMSKAP
I TRAVLAGENE

Gjeldende minimumskontingent for medlemskap i travlag er kr. 200,- per person.

Forslag fra Åmli Trav- og hestesportslag: Vi ønsker å gjøre om på vedtak DNT generalforsamling 2019
om medlemskontingenten der det ble bestemt at alle, uansett alder skal betale minimum 200 kr i kontingent. 

Det må være en mulighet til å kunne velge familiemedlemskap. Slik er det i de aller fleste foreninger og lag som
vi kan sammenligne oss med. Medlemsantallet er viktig for klubbene, høyt medlemskap genererer mer midler
når en søker om støtte fra det offentlige, spesielt yngre medlemmer er viktig. Det er da svært uheldig at DNT
gjør vedtak som kan redusere antall yngre medlemmer i klubbene. Travsportens omdømme er viktig og bilder
fra ponnitravet gir travsporten god reklame, på samme måte som Norsk Tipping viser fram sitt arbeid for barn
og unge i reklamen. DNT bør fatte vedtak som øker antall barn og unge i sin organisasjon. 

Forslag til vedtak: Medlemskontingent 200 kr for enkeltmedlemmer og 500 kr for familiemedlemskap.
Familiemedlemskap innebærer alle barn under 18 år i samme husstand, samt foreldre på samme adresse.
Familiemedlemskap gjelder til medlemmet er 18 år. 

Uttalelse fra Agder Travforbund: Styret i Agder Travforbund ser det som hensiktsmessig å splitte
kontingent på enkelt medlemmer og familiemedlemmer for å opprettholde medlemsmassen i klubbene. Vi har
sett det siste året at det er en god del frafall av medlemmer. Foreslått modell kan derfor virke preventiv mot at
folk melder seg ut, samt at det blir gunstig å være familiemedlem. Det foreslåes at alle barn under 18 år i hus-
standen inngår i medlemskapet.

Styrets innstilling/forslag: Styret støtter ikke forslaget og foreslår at minimumskontingenten for medlem-
skap i travlag holdes uendret, kr. 200,- per person for kontingentåret 2021. Vedrørende  familiemedlemskap
så vil det kreve IT-løsninger som ikke støttes av medlemsregisteret, og som ikke er realistisk å utvikle og
implementere før medlemskontingenten for 2021 skal beregnes og faktureres. Styret vil imidlertid utrede
muligheten for familiemedlemskap og vil i den anledning benytte landsrådet. Resultatet av utredningen vil
foreligge på generalforsamlingen 2021.

SAK 10 FASTSETTELSE AV GODTGJØRELSER
Gjeldende satser for godtgjørelser:

a) Styreleder kr 250 000,–
b) Nestleder kr    90 000,–
c) Styremedlemmer kr    60 000,–
d) Andre tillitsverv kr       2 250,– pr. møte.
e) Møtende varamedlemmer kr       2 250,– pr. møte. 

Diett- og reisegodtgjørelse for alle tillitsvalgte dekkes etter Statens reiseregulativ. For bilgodtgjørelse brukes
Statens satser for liten bil.

Generelt: Lederen skal vurdere behovet for antall møter og møteform (fysisk oppmøte, telefon, Skype e.l.).
Dersom møtet avholdes via telefon, Skype eller lignende skal møtets varighet være minimum 1,5 timer for at
møtehonorar innvilges. Dersom det avholdes flere møter på samme dag honoreres det bare for ett møte. Det
utbetales kun honorar til møter det innkalles til – ikke møter det inviteres til. Varamedlemmer innkalles
i henhold til vedtektene eller når leder finner det nødvendig. Det gis ikke dekning for tapt arbeidsfortjeneste.

Valgkomiteens innstilling: Valgkomiteen foreslår ingen endringer for kommende periode.
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     SAK 11

SAK 11 FORSLAG TIL ENDRINGER I DNTs LOV

Forslag til ny tekst er skrevet i kursiv/rødt. 

1. FORSLAG FRA STYRET I DNT VEDRØRENDE § 5.4 REPRESENTASJON PÅ
GENERALFORSAMLING 

(1) På generalforsamlingen i travforbundet møter med stemmerett, jfr. § 2.6 (1):
a) valgte representanter fra hvert av travlagene som er medlem, jfr. § 5.3. Hvert lag har rett til å møte med
1 representant for de første 50 betalende medlemmene og 1 representant for hvert påbegynt 50. medlem,
inkludert lagets æresmedlemmer og hederstegninnehavere. Ingen lag kan møte med mer enn 5 representanter.

b) beregningen av grunnlaget for hvor mange representanter med stemmerett hvert enkelt travlag kan møte
med, foretas med utgangspunkt i antall betalende medlemmer i travlaget pr. 31/12 året før generalforsamlingen,
inkludert lagets æresmedlemmer og hederstegninnehavere.

(3) Travlag som har hatt færre enn 15 betalende medlemmer over 16 år pr. 31/12 året før generalforsamlingen,
inkludert lagets æresmedlemmer og hederstegninnehavere, eller ikke har levert årsrapport innen fristen, jfr.
§ 6.2 g) mister sin representasjonsrett, herunder tale- og stemmerett til generalforsamlingen(e) i travforbundet
det angjeldende året (det året rapporten skulle vært innlevert). Laget har rett til å være til stede som
observatør på generalforsamlingen(e).

Styrets begrunnelse: Viser til forslag fremsatt av Oslo og Akershus Travforbund under generalforsamlingen
2019 som ble oversendt styret for videre vurdering. Styret støtter det opprinnelige forslaget om å inkludere
lagenes æresmedlemmer og hederstegninnehavere i beregningsgrunnlaget for deltakelse i generalforsamlingene.
Videre har det vist seg nødvendig å presisere ordene «representasjonsrett» og «angjeldende år». 

Lovkomiteens uttalelse: Forslaget skaper ikke lovtekniske utfordringer. Utover det å inkludere lagets æres-
medlemmer og hederstegninnehavere i beregningsgrunnlaget, er det øvrige en presisering av tekst, hhv.
representasjonsrett og angjeldende år.

2. FORSLAG FRA STYRET I DNT VEDRØRENDE § 5.5 GENERALFORSAMLINGENS
OPPGAVER

(3) Antall representanter som skal velges til DNTs generalforsamling tilsvarer summen av antall betalende
medlemmer i travlagene pr. 31/12 året før generalforsamlingen, inkludert lagenes æresmedlemmer og heders-
tegninnehavere, som tilhører travforbundet delt på 125 og avrundet nedover. Antall vararepresentanter som
velges bør tilsvare minst halvparten av antall representanter. Vararepresentantene gis en rangert rekkefølge.

Styrets begrunnelse: Viser til forslag fremsatt av Oslo og Akershus Travforbund under generalforsamlingen
2019 som ble oversendt styret for videre vurdering. Styret støtter det opprinnelige forslaget om å inkludere
lagenes æresmedlemmer og hederstegninnehavere i beregningsgrunnlaget for deltakelse i generalforsamlingene.

Lovkomiteens uttalelse: Forslaget skaper ikke lovtekniske utfordringer.
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3: FORSLAG FRA ROGALAND TRAVFORBUND VEDRØRENDE § 5.8 STYRETS 
OPPGAVER

(7) Styret skal nominere kandidater til valgkomiteen i DNT.

Begrunnelse: Nytt punkt (7). Forbundsstyrene overtar ansvaret med å foreslå medlemmer til valgkomiteen.
Det vil gi oss flere kandidater å velge mellom og gi en geografisk spredning. Dersom forslaget vedas, må § 4.3
(m) fjernes. Ses i sammenheng med endringsforslag til § 7.7.

Styrets innstilling/forslag: Styret er uenig med forslagsstiller, men ser positivt på at forbundene kan komme
med innspill på kandidater, og vil heretter legge opp til en slik prosess. Styret vil da sammenfatte forslagene til
en innstilling. Styret påpeker i tillegg at generalforsamlingen har muligheten til å fremme benkeforslag. Styret
er videre skeptisk til bruken av ordet «skal». Det kan føre til et press på forbundene om å foreslå kandidater
bare fordi de etter loven må. Etter styrets mening bør det være valgfritt for forbundene – ikke en plikt. 

Styret støtter derfor ikke forslaget, og fremmer i stedet et endringsforslag gjeldende § 4.3 (m):
foreslå medlemmer og varamedlemmer til valgkomité til DNTs generalforsamling, med mulighet for innspill
fra forbundene.

Lovkomiteens uttalelse: Forslagene skaper ikke lovtekniske utfordringer.

4: FORSLAG FRA ROGALAND TRAVFORBUND VEDRØRENDE § 7.7

(1) Valgkomiteen består av 5 medlemmer og 3 varamedlemmer valgt på generalforsamlingen. Komiteen bør
skal ha distriktsmessig fordeling, og kontinuitet i komiteen skal også vektlegges. Komiteen velger selv sin leder.

Begrunnelse: Andre setning endres fra bør til skal. Øvrig uendret. Dette vil gi oss flere kandidater å velge mellom
og gi en geografisk spredning. Ses i sammenheng med endringsforslaget til § 5.8.

Styrets innstilling: Styret er enig i at det er viktig med distriktsmessig fordeling, men er likevel av den opp-
fatning at komiteens kvalitet, herunder kjennskap til organisasjonens medlemmer er den viktigste egenskapen
for et valgkomitémedlem. Styret mener således at dagens lovtekst bør bestå og støtter følgelig ikke forslaget.

Lovkomiteens uttalelse: Forslaget skaper ikke lovtekniske utfordringer.

5: FORSLAG FRA STYRET I DNT VEDRØRENDE § 11.1 VIRKEOMRÅDE. FORHOLDET
TIL LØPSREGLEMENTET

(2) I tillegg til de konkrete bestemmelsene i dette kapittel gjelder de alminnelige bestemmelsene og prinsippene
i Straffelovens Kapittel 3 om grunnvilkår for straffeansvar så langt disse ikke står i direkte motstrid til DNTs
lov.

Styrets begrunnelse: Viser til Lovkomiteens uttalelse.

Lovkomiteens uttalelse: Det vises til generalforsamlingen 2019 der styret, etter råd fra lovkomiteen, trakk
et lovendringsforslag med hensyn straff og villfarelse om faktum. Det ble videre oppgitt at komiteen i samarbeid
med Appellkomiteen, skulle foreta en mer helhetlig gjennomgang av DNTs straffebestemmelser og de
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alminnelige prinsippene i straffelovens kap. 3 (Grunnvilkår for straffeansvar) og fremlegge forslag til ny tekst
til generalforsamlingen 2020. Lovkomiteen mener at en detaljert gjengivelse av straffelovens kap. 3 vil bli
unødig omfangsrikt, og finner det heller hensiktsmessig å ta inn en mer generell henvisning til nevnte kapittel
i straffeloven. Forslaget innebærer nytt avsnitt (2) i DNTs lov § 11.1. Nåværende avsnitt (2) og (3) blir da hhv.
avsnitt (3) og (4).

SAK 12 ANDRE INNKOMNE FORSLAG

1: Forslag fra styret i DNT vedrørende sikring av anlegg eid av lag eller forbund

Det er et overordnet ønske at travsporten skal samarbeide med andre hestesportsgrener. I et slikt samarbeid
er det naturlig at man stiller treningsanlegg til disposisjon for andre i ordnede og avtalte former. Derimot er
det en utfordring dersom representanter for andre hestesportsgrener melder seg inn i travlag for å overta for-
valtningen av anlegg som er bygd opp av og for travsporten. 

Forslag til vedtak: Generalforsamlingen ber DNTs styre vurdere alternativer til hvordan man kan sikre at
treningsanlegg eid av lag eller forbund kommer travsporten til gode også i framtiden. Det forutsettes at DNTs
Lovkomite deltar i arbeidet.

Lovkomiteens uttalelse: Lovkomiteen stiller seg positiv til en slik forespørsel.

2: Forslag fra Øvre Telemark Tråvlag vedørende å omdanne landsrådet til et representantskap

Forslaget inneber at DNT styret oppnemner eit utval som får i oppdrag å førebu organisasjonsendring, samt
utarbeide forslag til vedtekter for representantskapet som erstatter dagens landsråd, for godkjenning og etablering
på DNTs generalforsamling 2021.

Formålet med å omdanne landsråd til representantskap er: Betre forankring og ryggdekning for avgjerder i
større prinsipielle saker for norsk travsport. Betre innsikt og innflytelse over prioritering frå grasrota i organisa-
sjonen.

Uttalelse fra Telemark Travforbund: Telemark Travforbund støtter forslaget til Øvre Telemark Tråvlag.
Representantskap er en veletablert ordning i mange organisasjoner og hvor man sikrer innsyn og innflytelses-
mulighet på en god måte. I forhold til den prosessen travet nå står ovenfor i forhold til egen organisasjon og
omstrukturering er det viktig at travet blir organisert på en måte som sikrer at grunnplanet i organisasjonen
kan ta del i prinsipielle avgjørelser for organisasjonens drift. Se også DNTs styrevedtak sak 9-9/19 hvor
organisasjonen her må være beviste i forhold til den organisatoriske utviklingen vår organisasjon kan møte
fremover.

Styrets innstilling: Styret har forståelse for intensjonen i forslaget. Imidlertid vil et forslag om et formelt
representantskap kunne pulverisere styrets myndighet, jfr. DNTs lov § 4.1, samtidig som styret sitter igjen med
ansvaret for driften av organisasjonen. Det vil føre til mer byråkrati og gi lengre behandlingstid for hastesaker.
Det er heller ikke behov for et ekstra overordnet kontrollorgan, all den tid DNT har årlige generalforsamlinger,
samt generalforsamlingsvalgt kontrollkomite og revisor. Styret støtter derfor ikke forslaget.

Styret mener at landsrådet er en viktig arena der utfordringer og tiltak kan diskuteres med stor takhøyde og
uten formelle hindringer. Derfor har landsrådet blitt flittig benyttet de siste årene, men ser at arbeidet kan
styrkes ytterligere. 
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Derfor foreslår styret: Det utarbeides en klar instruks for hva et landsråd er, og hvordan det skal fungere, med
mål om en bedre organisatorisk forankring i viktige saker og bedre innflytelse for forbundene. En slik instruks
utarbeides i felleskap med landsrådet og presenteres for generalforsamlingen 2021.

3: Forslag fra Vestfold Travforbund vedrørende endring i Avls- og registreringsreglementet

Bakgrunn
Inntil mars 2020 var kravet i Avls- og registreringsreglementet for å bli regnet som norskfødt: Føll født i utlandet
måtte være etter ei norskregistrert hoppe og være tilbake i Norge innen 31.12 i fødselsåret. Et styrevedtak i DNT
endret dette til at det er nok at hesten er tilbake 30. juni som åring, eller rett til auksjonen i september. 

Enkelte oppdrettere ser av ulike grunner mot grønnere enger i andre land. Med det regelverket vi hadde sist
nyttår var det rundt 100 norske hopper oppstallet i utlandet. Disse gir ca. 70 føll i året. 

Antall norske føll har falt kraftig etter 2009. Mens det da ble født rundt 1.800 norske travhester i året, fødes
det nå rundt 1.200 føll. Nedgangen er svært dramatisk. 

Reglementsendringen gjør det lettere og rimeligere å drive norsk oppdrett i utlandet. Det gjør etter all sann-
synlighet at flere hopper sendes ut av landet. Tilretteleggingen for å kunne drive norsk oppdrett i utlandet helt
frem til auksjonen, vil etter all sannsynlighet gjøre det mer attraktivt å flytte avlshopper ut av landet. Lengre
beitesesonger og tilgang til andre hingster med fersk sæd vil også lokke. For noen kan billigere oppstalling friste
til å reise, selv om det er uklart om de totale kostnadene blir redusert. 

Konsekvenser
Færre norskoppstallede hopper vil svekke det norske markedet for avlsstasjoner, stasjonshingster og fagfolk
rundt avl og oppdrett. En slik utvikling kan gjøre det mye vanskeligere å drive avl for de som vil fortsette med
dette i Norge. Dette er spesielt alvorlig på grunn av den sterke reduksjonen i antall føll siden 2009. Tallet på
norskfødte føll i utlandet er per 2019 høyt nok. En økt andel i utlandet vil svekke forutsetningene for å drive
oppdrett i Norge. 

Et solid virkemiddel for å gjøre norsk travsport attraktiv for de aktive er programmene knyttet til de norskfødte
hestene. De har lange tradisjoner, gode premier og høy status og er derfor bærebjelker for å holde på aktiviteten
i norsk travsport.  Et kjernepunkt er at det kan settes krav for å kunne delta i disse løpene, krav som sikrer
aktivitet på ulike fronter i vår travsport. 

Avl og hestehold i Norge er også knyttet direkte til spill konsesjonen fra departementet. I tildelingsbrevet datert
16.10 2016 står det: 
«Norsk Rikstoto skal gjennom rasjonell drift legge til rette for at mest mulig av inntektene fra spillet kan gå til
å fremme norsk hestesport, hestehold og hesteavl».

Uten spill konsesjonen går det ille med den travsporten vi kjenner. Hvis avlen i stor grad flyttes ut av landet,
blir det i tillegg helt nytteløst å snakke om hest i næring.

Dyrevelferd
Det påligger oss alle et stort personlig ansvar å sikre god dyrevelferd. Det gjelder også oppdrettere av «norsk-
fødte føll» i utlandet. Argumentet om at reisene hjem før nyttår tar unødig på føllene må løses ved at det
pålegges hesteeierne er særlig ansvar for dyrevennlig transport av føllene. På lange turer må transportørene
lage reiseplaner i henhold til EØS-påleggene slik at etappene ikke blir for lange. Føllene må sikres mat, drikke,
hvile og kontakt med en kompis eller flokken sin. Dette praktiseres i dag på en god måte innenfor vårt lang-
strakte lands grenser. Oppdrettere med stasjon i utlandet har også et ansvar for primært å sikre dyrenes velferd,
fremfor å ivareta egne særinteresser som gir rett til deltagelse på klasseløpsaksjonen og løp utskrevet for norsk-
fødte hester.
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Avlstall
Det er startet et arbeid for å gjøre det lettere og mer attraktivt å drive avl og oppdrett i Norge. Gjennom konseptet
Avlsstall er planen å gjøre det mer attraktivt å starte med oppstalling av avlshopper og unghester på gårder i
Norge. Det vil gi hoppeeiere uten egen gård et nytt kvalitetssikret tilbud. Tanken er å knytte avlsarbeidet på
hest tettere til ordningene i landbruket, kombinert med faglig veiledning, bruk av dyktige mentorer og skolering. 

På denne måten blir det mulig for hoppeeiere, i et stadig mer urbanisert samfunn, å ha avlshopper og god kontakt
med dyrene sine i eget land. En forutsetning for at dette arbeidet skal lykkes er at det finnes et norsk marked
for tjenesten. Da kan ikke store deler av hoppene flyttes ut av landet. 

Forslag til vedtak: Avls- og registreringsreglementets punkt 2.5 a) og e) endres slik at føll født i utlandet etter
norskregistrert hoppe må være tilbake i Norge i fødselsåret for å oppnå fulle rettigheter som norskfødt.

Styrets innstilling: Generalforsamlingen avviser saken med bakgrunn i DNTs lov § 4.1 (3), DNTs reglement
er underlagt styrets myndighet. 

Lovkomiteens uttalelse: Komiteen påpeker at de forskjellige reglementene i DNT er underlagt styrets
myndighet, jfr. DNTs lov § 4.1 (3).

4: Forslag fra Oslo og Akershus Travforbund vedrørende rekruttering

Oslo og Akershus Travforbund (OAT) ser på øket rekruttering som travets fremtid, samtidig som vi skal ivareta
den eksisterende aktiviteten. OAT foreslår et sterkere fokus på rekruttering og aktivitetsoppfølging i DNTs
administrasjon. Ponnitravet er den fremste begynnelse på veien mot et fellesskap som omfatter både sport, avl
og spill. Grunnlaget for et livslangt engasjement for travsporten skapes i ung alder. DNT har et overordnet
ansvar for å utvikle denne aktiviteten videre. Pr i dag er det en overskrift på en av avdelingene som inneholder
ordet rekruttering, uten at dette er øremerket hos noen av de ansatte i avdelingen. Vi ønsker oss at en konkret
har ansvaret for rekrutering og aktivitetsoppfølging for travlagene. Skal vi få flere medlemmer, hesteeiere og
spillere må lagene ha drahjelp fra sentralt hold med personlig oppfølging. 

Forslag til vedtak: En konkret ansatt får endret stillingsinstruks og har dette som prioritert oppgave, det
finnes nok kompetanse i dagens administrasjon til å dekke dette. 

Styrets innstilling: Styret foreslår at forslaget oversendes styret i DNT for videre behandling.

5: Forslag fra Oslo og Akershus Travforbund vedrørende Travlinje i skolen

Oslo og Akershus Travforbund (OAT) ser at i dag finnes ingen konkret «Travlinje» på skoler som har «Heste-
linje» her i Norge, for å ivareta ungdommen som ønsker seg en utdanning innen hest med fokus på trav. I dag
må våre ungdommer, som vil spesialisere seg på travet, reise til Sverige.

Forslag til vedtak: Som et tilskudd til rekrutteringsarbeidet foreslås det at DNTs styre og administrasjon
arbeider politisk og direkte med utdanningsmyndigheter for å få opprettet Travlinje på en av landets skoler
hvor man allerede tilbyr Hestelinje.  

Styrets innstilling: Styret foreslår at forslaget oversendes styret i DNT for videre behandling.
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6: Forslag fra Oslo og Akershus Travforbund vedrørende reglementsendringer

Oslo og Akershus Travforbund (OAT) har som mange hatt høringsbrev vedr. DNTs Løpsreglement og Lisens-
bestemmelser, samt DNTs registreringsreglement med foreslåtte endringer for 2020, i tillegg bestemmelser
for fysiske tester for montéryttere, samt rapport fra styringsgruppe i Norsk Trav vedrørende kostnadsbesparelser
på løpsdagsarrangement. Vi har gitt svar på høringene innenfor gitt frist, men vil rope et varsko når det gjelder
utarbeidelsen av rapporten fra styringsgruppen i Norsk Trav vedrørende kostnadsbesparelser på løpsdags-
arrangement. 

Rapporten er skrevet av 3 daglige ledere som har kun ett mål for øyet, spare penger. Vi er ikke imot at man ser
på besparelser på arrangementer, men da må man ha med personer som vet hva de enkelte funksjonærene har
som oppgave ved løpsavvikling. Det burde vært gjennomført en sikker konsekvensanalyse av kostnadsbespar-
elsene hvor funksjonærene ble involvert, før rapporten ble sendt på høring.

Hvis man gjennomfører de forslag som er i rapporten kan det føre til at vi setter spillesikkerhet, dyrevelferd,
de aktives sikkerhet og de ansattes mulighet til å gjøre en jobb i henhold til instruks og stilling i en umulig posisjon. 

Forslag til vedtak: Ved sammensetting av styringsgrupper og utvalg bør det være med folk som har inngående
kompetanse på område som skal bearbeides, trenerforeningen, amatørforeningen og minst en hovedfunksjonær
med lang fartstid og god oversikt på helheten ville vært naturlig ved utarbeidelse av en slik rapport. 

Styrets innstilling: Styret foreslår at forslaget oversendes styret i DNT for videre behandling.
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SAK 13 VALG DNT I 2020 

Valgkomiteen har bestått av: Hans Tronstad (leder), Inger-Louise Dølvik, Tom Rune Bratlien, 
Tone Mjelde Blindheim og Endre Storhaug. I årets generalforsamling skal det foretas valg av styre inkludert
varamedlemmer i DNT samt valg av tilknyttede komiteer. 

Valgkomiteen kontaktet i fjor høst samtlige medlemmer i så vel styret som i komiteene for å avklare hvorvidt
de ønsket gjenvalg. Senere ble det gjennomført intervjuer av alle styremedlemmer og varamedlemmer i styret
samt generalsekretær i DNT. Komiteen har også snakket med komiteledere og forbundsledere.

I november 2019 sendte valgkomiteen brev til alle lag og forbund i DNT. Valgkomiteen mottok følgende forslag
fra lag og forbund:

Forslagsstiller Kandidat Verv Styret / Komité 

Vestfold Travforbund Ingolf Herbjørnrød Nestleder Styret
Halden og omegn Travselskap Cecilie H. Andersson Medlem Styret
Telemark Travforbund Erik Skjervagen Medlem Styret
Vestfold Travforbund Erik Skjervagen Medlem Styret

Buskerud Travforbund Harald Martinsen Medlem Kontrollkomiteen

Buskerud Travforbund Jacob Sætre Medlem Avlskomiteen kaldblod
Vestenfjeldske Travforbund Håkon Steine Medlem Avlskomiteen kaldblod

Buskerud Travforbund Anita Sønsteby Medlem Avlskomiteen varmblod
Vestfold Travforbund Ragnhild Diesen Medlem Avlskomiteen varmblod
Vestfold Travforbund Per Erik Hagen Medlem Avlskomiteen varmblod
Vestenfjeldske Travforbund Atle Opstvedt Medlem Avlskomiteen varmblod

Buskerud Travforbund Elisabeth B. Carlsen Medlem Domskomiteen

Buskerud Travforbund Tina Fossan Låg Medlem Appellkomiteen

Det har ikke kommet forslag til varamedlemmer i styret, medlemmer til Lovkomiteen eller medlemmer til
Påtalekomiteen. 

Kriterier
Valgkomiteen har behandlet alle innkomne forslag, evaluert nevnte samtaler samt på selvstendig grunnlag
vurdert andre kandidater. Komiteen har i tillegg til å ta hensyn til kjønn, alder og geografi vært opptatt av å
sette sammen et godt styre hvor medlemmene utfyller hverandre på viktig kompetanse.

Komiteen har vektlagt følgende kriterier spesielt: Tilknytning til travsporten, organisasjonserfaring, nettverk
innen sporten og næringspolitisk miljø samt kompetanse innen strategi, økonomi, eiendomsforvaltning og
rekruttering. Dessuten har komitéen vurdert sammensetningen opp mot spesielt strategisk viktige saker som
DNT arbeider med eller som er i vente kommende valgperiode.

SAK 13
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Innstillingen
Med dette som beslutningsgrunnlag har valgkomiteen enstemmig kommet fram til følgende innstilling 
overfor generalforsamlingen i DNT:

STYRET 

Verv Kandidat Travforbund Antall år Status
Nestleder Ingolf Herbjørnrød Vestfold 2 Gjenvalg
Medlem Cecilie H. Andersson Østfold 2 Gjenvalg
Medlem Jenny Ernstrøm Oslo og Akershus 2 Ny
1. varamedlem Erik Skjervagen Telemark 1 Tidl. 3. vara
2. varamedlem Marielle Smørås Vestenfjeldske 1 Ny
3. varamedlem Trond Jaabæk Agder 1 Ny

Følgende er ikke på valg: Knut Weum (leder) og Torstein Grande (medlem).

KONTROLLKOMITEEN

Verv Kandidat Travforbund Antall år Status
Medlem Gunnar Eilefstjønn  Telemark 2 Gjenvalg
Medlem Hilde Nordtiller  Midt-Norge 2 Tidl. vara
Varamedlem Marion Klette Nord-Norge 1 Ny

Følgende medlem er ikke på valg: Kjell Aage Øie-Kjølstad.

AVLSKOMITEEN KALDBLOD 

Verv Kandidat Travforbund Antall år Status
Medlem Elin Bergseth Innlandet 2 Gjenvalg
Medlem Karoline Bakke Wethal Østfold 2 Tidl. vara
1. varamedlem Kristine Støen Kivle Telemark 1 Gjenvalg
2. varamedlem Gunvald Åsegård Buskerud 1 Ny

Følgende medlem er ikke på valg: Målfrid Vatne.

AVLSKOMITEEN VARMBLOD 

Verv Kandidat Travforbund Antall år Status
Medlem Ments Tore Møller Rogaland 2 Ny
Medlem Anita Sønsteby Buskerud 2 Ny
1. varamedlem Christine Storhaug Oslo og Akershus 1 Ny
2. varamedlem Håkon Steine Vestenfjeldske 1 Ny

Følgende medlem er ikke på valg: Arnt Foss.

DOMSKOMITEEN

Verv Kandidat Travforbund Antall år Status
Medlem Inge Tonholm Østfold 2 Gjenvalg
Medlem Marthe Ottersen Innlandet 2 Gjenvalg
1. varamedlem Aksel Melbye Oslo og Akershus 1 Gjenvalg
2. varamedlem Morten Valstad Midt-Norge 1 Gjenvalg
3. varamedlem Elisabeth B. Carlsen Buskerud 1 Gjenvalg

Følgende medlem er ikke på valg: Jan Roger Humlebekk.
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APPELLKOMITEEN

Verv Kandidat Travforbund Antall år Status
Medlem Lars Borge Andersen Østfold 2 Gjenvalg
Medlem Anne Mette Berg-Christiansen Midt-Norge 2 Tidl. vara
1. varamedlem Kai Magnar Killingmo Oslo og Akershus 1 Gjenvalg
2. varamedlem Tina Fossan Låg Buskerud 1 Ny
3. varamedlem Arne Rødby Buskerud 1 Ny

Følgende medlem er ikke på valg: Tormod Haugnes.

LOVKOMITEEN

Verv Kandidat Travforbund Antall år Status
Medlem Tore E. Brath Buskerud 2 Gjenvalg
Medlem Ragnhild Tjaum Rogaland 2 Gjenvalg
1. varamedlem Kjetil Halstensen Vestfold 1 Gjenvalg
2. varamedlem Anne Guro Herregården Telemark 1 Gjenvalg

Følgende medlem er ikke på valg: Tom Erik Vestrheim.

PÅTALEKOMITEEN

Verv Kandidat Travforbund Antall år Status
Medlem Ove Aurstad Oslo og Akershus 2 Gjenvalg
Medlem Øistein Eriksen Oslo og Akershus 2 Gjenvalg
1. varamedlem Ragnhild Olsen Nord-Norge 1 Gjenvalg
2. varamedlem Kristin Andersgaard Innlandet 1 Gjenvalg

Følgende medlem er ikke på valg: Odd Haugdahl.

VALGKOMITEEN

Følgende er på valg: Medlemmer: Varamedlemmer:
Hans Tronstad, Midt-Norge 1. Asbjørn Opdal, Midt-Norge
Tom Rune Bratlien, Innlandet 2. May-Liss Hansen, Oslo og Akershus
Inger Louise Dølvik, Nord-Norge 3. Gunnar Gjerstad, Østfold

Styrets forslag: Medlemmer (2 år): Varamedlemmer (1 år):  
Tom Rune Bratlien, Innlandet 1. Siv M. Kittelsen, Vestfold
Asbjørn Opdal, Midt-Norge 2. Gunnar Gjerstad, Østfold
May-Liss Hansen, Oslo og Akershus 3. Kai Sundberg, Agder

STATSAUTORISERT REVISOR
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