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                                 PROTOKOLL DNTs GENERALFORSAMLING LØRDAG 30. APRIL 2022 

THON HOTEL OSLO AIRPORT 
 
 
Styreleder Erik Skjervagen ønsket æresmedlemmer, hederstegninnehavere, delegater, presse, 
gjester og ansatte velkommen til årets generalforsamling. Det ble holdt ett minutt stillhet for de 
som hadde gått bort i året som har gått. 
 
Før generalforsamlingen ble satt, hilste følgende personer generalforsamlingen gjennom innlegg: 
 

• Administrerende direktør i Norsk Rikstoto Camilla Garman hilste til generalforsamlingen 
digitalt. 

• Stortingsrepresentant Stein Erik Lauvås (Ap), som er leder av hestesportens venner på 
Stortinget, hilste generalforsamlingen fra talerstolen. 

 
Det var fremmøtt delegater fra 11 forbund, samt 6 medlemmer av styret – totalt 71 
stemmeberettigede. 
 
 
SAK 1 VALG AV KOMITÉ TIL GODKJENNING AV DELEGATER 
 
Styrets forslag: Birthe Austevoll (leder), Jorunn Svensson, June Reyes og Elin Kristin Nilsen.           
Komiteen fungerer også som tellekorps. 
 
Vedtak: Styrets forslag ble enstemmig vedtatt. 
 
 
SAK 2 GODKJENNE INNKALLING OG SAKSLISTE 

Styrets forslag: Innkalling og saksliste godkjennes. 
 
Vedtak: Styrets forslag ble enstemmig vedtatt. 
 
Styreleder erklærte generalforsamlingen for lovlig satt. 
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SAK 3 VALG AV DIRIGENT OG SEKRETÆRER 
 
Styrets forslag:  
Dirigent: Erik Unaas 
Sekretærer: Anette Leiren og Susanne Lindberg. 
 
Vedtak: Styrets forslag ble enstemmig vedtatt. 
 
Dirigent Erik Unaas overtok ordet fra styreleder Skjervagen. Gjennomgikk rutiner og det formelle 
rundt generalforsamlingen. 

 
 

SAK 4 GODKJENNE FORRETNINGSORDEN 
 
Styrets forslag: Forretningsorden godkjennes. 
 
Vedtak: Styrets forslag ble enstemmig vedtatt. 
 
 
SAK 5 VALG AV TRE REPRESENTANTER TIL Å UNDERTEGNE PROTOKOLLEN 
 
Styrets forslag: Margrete Dysjaland, Anita Sønsteby og Torgeir Bakken 
 
Vedtak: Styrets forslag ble enstemmig vedtatt. 
 
Som innledning til neste sakspunkt talte styreleder Erik Skjervagen til forsamlingen. Han orienterte 
om hovedoppgavene til styret siden sist generalforsamling og ga sitt syn på selskapets framtidige 
hovedutfordringer. 
 

 

SAK 6 ÅRSBERETNING FOR 2021 
 
Dirigent Erik Unaas orienterte om fremgangsmåten ved behandling av årsberetningen. 
Årsberetningen ble inndelt kapittelvis der det ble åpnet for kommentarer for hver del. 
 
Styret i Det Norske Travselskap 
Følgende hadde ordet under denne delen: 
Ingen 
 
MÅLOPPNÅELSE OG UTFORDRINGER: 
 
Avl 
Følgende hadde ordet under denne delen:  
Ingolf Herbjørnrød, nestleder i DNT  
Per Erik Hagen, Oslo og Akershus Travforbund 
Trond Olav Salte, Rogaland Travforbund 
 
Sport  
Følgende hadde ordet under denne delen: 
Ingolf Herbjørnrød, nestleder i DNT 
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Hestevelferd 
Følgende hadde ordet under denne delen:  
Ingen 
 
Rekruttering  
Følgende hadde ordet under denne delen: 
Turid Tuverud, Oslo og Akershus Travforbund 
Trond Olav Salte, Rogaland Travforbund 
Geir Smeby, Innlandet Travforbund 
Cecilie H. Andersson, styremedlem DNT 
Erik Skjervagen, styreleder i DNT 
Svein Morten Buer, generalsekretær i DNT 
Magnus Taanevig, Vestfold Travforbund 
 
Organisasjon 
Følgende hadde ordet under denne delen:  
Ingen  
 
Rammevilkår for næringen 
Følgende hadde ordet under denne delen: 
Jan Frode Holltrø, Midt-Norge Travforbund 
Trond Olav Salte, Rogaland Travforbund 
Margrete Dysjaland, styremedlem i DNT 
 
Ingen tok ordet til den resterende del av styrets beretning. 
 
 
Styrets forslag: Årsberetningen for 2021 godkjennes. 
 
Vedtak: Styrets forslag ble enstemmig vedtatt. 
 
 
Rapport fra komiteer, utvalg og administrasjon 
Generalforsamlingen gjennomgikk beretningen fra de lovbestemte komiteer, utvalg og 
administrasjon. 
 
Gunnar Eilefstjønn, leder av kontrollkomiteen tok ordet under gjennomgang av rapporten fra 
denne komiteen.   
 
Ingen tok ordet under gjennomgangen av de øvrige rapportene. 

 
 

SAK 7 REVIDERT REGNSKAP FOR 2021 
Generalsekretær Svein Morten Buer redegjorde for årsregnskapet 2021. Regnskapet viser et 
overskudd på kr 18.380 057. I tillegg ble det orientert om konsernregnskapet som viser et overskudd 
på kr 17.363 227. Buer besvarte spørsmål under ordskiftet. 
 
Følgende hadde ordet i saken:  
Ingolf Herbjørnrød, nestleder i DNT 
Magnus Taanevig, Vestfold Travforbund 
Torgeir Bakken, Telemark Travforbund 
Tom Rune Bratlien, Innlandet Travforbund 
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Styrets forslag: Revidert regnskap for 2021 godkjennes. 
 
Vedtak: Styrets forslag ble enstemmig vedtatt. 
 

 
SAK 8 DRØFTE STYRETS FORSLAG TIL LANGTIDSPLAN 
«Trav 2025» ble etter en lang, men god organisatorisk prosess, vedtatt av styret i DNT 17.12.21. 
Dokumentet er publisert på travsport.no under organisasjon/strategiplaner og er sendt forbundene 
som har distribuert videre til lagene. 

 
«Trav 2025» er en overordnet plan for den organiserte virksomheten, og skal være styrende for 

norsk travsport i perioden 2021 - 2025. Flere av målene er imidlertid langsiktige og gjelder i et lengre 

tidsperspektiv. Derfor finnes det under flere virksomhetsområder målsettinger som er rettet mot 

2030. Strategien skal være organisasjonens «kart» og gi retning over hva man skal arbeide mot. 

Innholdet skal med det fungere som en felles retningsviser for hele organisasjonen: sentralforbund, 

travforbund, travlag og ned til hvert enkelt medlem. «Trav 2025» er et styringsredskap som skal sikre 

en helhetlig tanke- og arbeidsprosess i hele organisasjonen. 

 
Styrets forslag: Saken tas til orientering.  
 
Følgende hadde ordet i saken: 
Margrete Dysjaland, styremedlem i DNT 
Svein Morten Buer, generalsekretær i DNT 
 
Vedtak: Styrets forslag ble enstemmig vedtatt. 

 
 

SAK 9 FASTSETTELSE AV MINIMUMSKONTINGENT FOR MEDLEMSKAP I TRAVLAGENE 

Gjeldende minimumskontingent for medlemskap i travlag er: 
 

1. Ut det året personen fyller 15 år: kr 100. 

2. Fra og med det året personen fyller 16 år: kr 200. 
 

 Styrets forslag: Minimumskontingene holdes uendret. 
  

 Vedtak: Styrets forslag ble enstemmig vedtatt. 
 

 

 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. 
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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. 

Følgende hadde ordet i saken: 

Per Sandbakken, Innlandet Travforbund 
 
Vedtak: Valgkomiteens innstilling ble enstemmig vedtatt. 
 
 
SAK 11 FORSLAG TIL ENDRINGER I DNTs LOV 
 
Forslag til ny tekst er skrevet i kursiv/rødt. 
 
 
1. FORSLAG FRA STYRET I DNT VEDRØRENDE § 1.2 FORMÅL 

 
(3) Vår virksomhet skal vektlegge den betydning hesten har i dagens samfunn og som en del av vår 

historie og kulturarv. 

 
Styrets begrunnelse: I den nylig vedtatte strategiplanen «Trav 2025» står likelydende tekst under 

overskriften «verdigrunnlag» etterfulgt av lovteksten fra § 1.2 (3) – travsportens grunnverdier. Styret 

mener at foreslått tekst som omhandler vår virksomhet, også har en rettmessig plass som eget pkt. 

(3) under formålsparagrafen. 

 
Lovkomiteens uttalelse: Forslaget skaper ikke lovtekniske utfordringer. Forslaget innebærer et nytt 

pkt. (3) i DNTs lov § 1.2. Nåværende pkt. (3) forskyves og blir da pkt. (4). 

 
Vedtak: Styrets forslag ble enstemmig vedtatt. 

 
 

2. FORSLAG FRA STYRET I DNT VEDRØRENDE § 2.2 DNT OG ORGANISASJONSLEDD SOM 
    OVERORDNET MYNDIGHET 

 
(4) Ansvarlig eier av norskregistrert travhest som meldes til totalisatorløp i regi av DNT, må være 
medlem av et travlag tilknyttet DNT. 
 
Styrets begrunnelse: Lovteksten som foreslås fjernet ble vedtatt på generalforsamlingen i 2017. 
Intensjonen var god; økt ansvarsbevissthet hos eierne samt medlemstilslutning i travlagene. Det viser 
seg imidlertid svært vanskelig å håndheve uten nødvendig IT-utvikling (kostbart) og arbeidsressurser. 
Styret ønsker dessuten ikke å vanskeliggjøre hesteeierskap. 

 
Styret gjør oppmerksom på at endringen ikke vil ha konsekvens for de som melder/trener hesten 

da disse allerede har krav om medlemskap i forbindelse med lisens. 

 
Lovkomiteens uttalelse: Forslaget skaper ikke lovtekniske utfordringer. 
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Følgende hadde ordet i saken: 
Svein Morten Buer, generalsekretær i DNT 
Liss Karin Sandvik, Nord-Norge Travforbund 
Jan Frode Holltrø, Midt-Norge Travforbund 
 
Votering viste 47 stemmer for lovendring. Lovendring krever 2/3 flertall av de avgitte stemmer. 
Det ble i opprinnelig avstemning ikke votert kontra, og man kunne derfor ikke være sikker på 
antallet avgitte stemmer. Etter råd fra Lovkomiteen besluttet generalforsamlingen å ta saken opp 
igjen til ny votering. Dette ble først gjort etter behandlingen av sakspunkt 12. 
 
Følgende hadde ordet i saken etter det ble besluttet å ha ny avstemming: 
Trude Tevik Gulbrandsen, Midt-Norge Travforbund 
Magnus Taanevig, Vestfold Travforbund 
 
Vedtak: Styrets forslag falt etter følgende voteringsresultat: 39 stemte for forslaget og 31 stemte 
mot forslaget. 1 stemme var blank og ble regnet som ikke avgitt.  
 
 

3. FORSLAG FRA MIDT-NORGE TRAVFORBUND VEDRØRENDE § 2.4 KJØNNSFORDELING 
 
(1) Ved valg/oppnevning av representanter til generalforsamling samt medlemmer til styre,  
 komiteer og utvalg i DNTs organisasjonsledd skal det så langt det er mulig velges  
 kandidater/representanter fra begge kjønn. 
 
(2) Sammensetningen av styrer, komiteer og utvalg skal være forholdsmessig i forhold til 
kjønnsfordelingen i medlemsmassen, dog slik at det skal være minst to representanter fra hvert 
kjønn. Dette gjelder ikke i komiteer og utvalg mv. som består av 3 eller færre medlemmer.  
Ved alle valg og oppnevninger til styrer, komiteer og utvalg skal begge kjønn være representert med 
50 prosent. I styrer og utvalg hvor representanttallet ikke er delelig med to, er 50 prosentregelen å 
forstå som at hvert kjønn skal være representert så nært opp til 50 prosent som praktisk mulig. 
 
Styret i DNT kan gjøre unntak fra denne bestemmelse når det foreligger særlige forhold. 
 
Begrunnelse: Slik regelverket er utformet nå med tanke på kjønnsfordeling i styrer og utvalg, er det 
svært lite forpliktende. «Så langt det er mulig» vil alltid bli et spørsmål om skjønn, og «gjenspeile 
medlemsmassen» forutsetter at valgkomiteene setter seg ned og går igjennom hele medlemsmassen 
før hvert valg. En slik lovendring vil være mer forpliktende, kunne være med å øke rekrutteringen, og 
modernisere organisasjonen. Den vil også få travselskapet/forbund/travlag til å være mer i takt med 
tiden, og dermed øke vår innflytelse opp mot politiske nivåer. Så lenge (3) i § 2.4 får stå som den er, 
vil det ikke gå ut over styrer og utvalg i små lag der 50% kjønnsbalanse ikke er mulig. 
 
Styrets innstilling: Lignende forslag ble fremmet i 2012 uten å nå tilstrekkelig flertall. Etter den tid 
har generalforsamlingen vedtatt ungdomsrepresentasjon (§ 2.5) med samme tekst «skal så langt det 
er mulig». Styret gjør oppmerksom på at endringsforslaget gjelder fellesbestemmelsene våre –  
gjeldende for sentralforbundet, travforbund og travlag. Det vil spesielt for travlagene være svært  
utfordrende å følge et slikt krav. Forslagsstiller har vurdert dette ettersom pkt. (3) foreslås beholdt  
uendret. Styret er av den oppfatning at organisasjonsleddene tilstreber seg å etterfølge  
bestemmelsen om kjønnsfordeling, og for den saks skyld også ungdomsrepresentasjon. Styret  
mener således at endringsforslaget kun medfører mer byråkrati ettersom styret aktivt må behandle  
hver enkelt dispensasjonssøknad. 
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Utover det faktum at enkelte travlag vil få utfordringer med å oppfylle kravet pga. dets størrelse, er 

styret også av den formening at kompetanse skal vektlegges. Kjønnskvotering kan i noen tilfeller 

være vanskelig å oppnå uten at det går utover kvaliteten. Det vises til fjorårets generalforsamling 

som eksempel der valgkomiteen fremmet forslag samt begrunnelse, som innebar kun kvinner i 

Avlskomiteen for kaldblods og kun menn i påtalekomiteen. Forslagene ble enstemmig vedtatt. 

 
Styret mener at nåværende lovtekst bør bestå og støtter følgelig ikke forslaget. 

 
Lovkomiteens uttalelse: Forslaget skaper ikke lovtekniske utfordringer. 
 
Følgende hadde ordet i saken: 
Trude Tevik Gulbrandsen, Midt-Norge Travforbund 
Jan Bragerhaug, Innlandet Travforbund 
Cecilie H. Andersson, styremedlem i DNT 
 
Vedtak: Forslaget falt med overveldende flertall. 

 
 
4. FORSLAG FRA STYRET I DNT VEDRØRENDE § 2.12 STEMMEGIVNINGEN 
 
(4) Når det ved valg skal velges flere ved en avstemning anses de valgt som har fått flest stemmer. 
 

Styrets begrunnelse: Viser til Lovkomiteens uttalelse. 
 
Lovkomiteens uttalelse: Redaksjonell endring. Ivaretas av DNTs lov § 2.12 (3). 
 
Følgende hadde ordet i saken i saken: 
Liss-Karin Sandvik, Nord-Norge Travforbund 
 
Vedtak: Styrets forslag ble enstemmig vedtatt. 
 
 
5. FORSLAG FRA NORD-NORGE TRAVFORBUND VEDRØRENDE § 2.15 UTMELDING 
 
Utmelding endres slik at travlag blir lagt ned automatisk etter 2 år uten generalforsamling, 
innrapportert styre i Brønnøysundregistret og/eller levert årsrapporter til forbundet. 

 
Begrunnelse: Slik lovverket er i dag kan det etableres nye travlag dersom det minimum har 25 
medlemmer. Dette er bra. 

 
Kravet for å legge ned et travlag er derimot vanskeligere å oppfylle. 
«§ 2.15 Utmelding (1) Travforbund og travlag kan etter vedtak på generalforsamling si opp sitt 
medlemskap i DNT. Medlemskapet opphører 3 måneder etter at skriftlig utmelding, inkludert 
undertegnet protokoll fra generalforsamlingen, er mottatt av DNT (travforbund) og travforbundet 
(travlag).» 

 
NNTF erfarer, og antar at det er eksempler ellers i landet, travlag som står uten nok medlemmer til å 
danne et styre. Det er travlag som ikke har aktivitet og som over flere år ikke har hatt 
generalforsamling, og som ikke har levert inn årsrapporter til sitt forbund. Medlemmer bør betale 
kontingent til et travlag som har et minimum av aktivitet. Uten et fungerende styre er det ingen som 



8  

har ansvar for travlagets økonomi. 

 
Styrets innstilling: Styret mener at forslaget krever mer bearbeidelse. Styret foreslår derfor at 
generalforsamlingen ikke realitetsbehandler forslaget i år, men heller voterer om man skal se videre 
på forslaget i samråd med Landsrådet og evt. legge frem et gjennomarbeidet forslag neste år. 

 
Lovkomiteens uttalelse: Lovkomiteen forutsetter at forslagsstiller mener at forslaget innebærer et 
nytt pkt. under omtalte § 2.15 ettersom nåværende lovtekst, pkt. 1 omhandler forbund- og lag sin 
rett til selv å melde seg ut av DNT, og pkt. 2 omhandler fordeling av midler mm. samt evt. fordringer. 
Dersom forslaget vedtas vil lovkomiteen anbefale at ny lovtekst settes som nytt pkt. 2, og nåværende 
pkt. 2 forskyves til pkt. 3. 

 
Følgende hadde ordet i saken:  
Liss-Karin Sandvik, Nord-Norge Travforbund 
 
Vedtak: Styrets innstilling ble enstemmig vedtatt. 

 
 

6. FORSLAG FRA STYRET I DNT VEDRØRENDE § 3.1 NORSK TRAVSPORTS HØYESTE MYNDIGHET 
 
(1) Generalforsamlingen er DNTs høyeste myndighet og holdes hvert år innen utgangen av  
april senest 15.juni. 

 
Styrets begrunnelse: Styret er klar over at lignende forslag er behandlet på DNTs generalforsamling 
tidligere uten å oppnå nødvendig flertall. Styret mener at begrunnelsen gitt under 
generalforsamlingen 2016 der forslaget var «innen utgangen av mai» fortsatt står seg, samt det 
faktum at det er skjedd endringer organisatorisk siden forrige forslag ble fremmet som underbygger 
behovet for endring. 

Lovutvalgets (var utvalg den gangen) begrunnelse gitt på generalforsamlingen 2016: 

Identisk forslag var til behandling på generalforsamlingen i 2014 uten å få tilstrekkelig flertall. 

Samme generalforsamling ga imidlertid sin tilslutning til at travforbundene fikk utvidet sin frist for 

avholdelse av generalforsamling til 15. mars. For å sikre god, forsvarlig saksbehandling av GF-

dokumentene så er utvalget av den oppfatning at også DNTs generalforsamling forskyves tilsvarende 

som travforbundenes. Viser videre til lovutvalgets uttalelse til generalforsamlingen 2014: «Enkelte 

travforbund har utfordringer når det gjelder fristen for avholdelse av generalforsamling. Styret 

fremmer endringsforslag også når det gjelder avholdelse av travforbundenes generalforsamlinger,  

§ 5-1. Som en konsekvens av dette må også DNTs generalforsamling forskyves for å opprettholde frist 

for innsending av forslag fra lag og forbund og sikre forsvarlig behandling». 

Styret er videre kjent med DNTs kontrollkomités tidligere anmodninger, senest i komiteens egen 

rapport i årsberetningen. Kontrollkomiteen påpeker utfordringen med at DNTs datterselskaper som 

inngår i DNTs konsernregnskap, ikke har avholdt sin generalforsamling før kontrollkomiteens rapport 

skrives. Styret vil i tillegg informere at nevnte konsernregnskap vil bli utvidet med stadig flere selskap, 

neste år vil f.eks. Totonor Eiendom AS også inngå i porteføljen. 

 
Styret støtter kontrollkomiteens syn og erkjenner samtidig at nåværende lovfestede frist kan være 
utfordrende i forhold til å sikre god og grundig saksbehandling også i styret, lovkomiteen og 
administrasjonen. Det kan videre tillegges at det ikke er noen lovmessige eller myndighetskrav som 
begrenser en utvidet frist, og nevner at landets største medlemsorganisasjon, Norges Idrettsforbund 
avholder sitt idrettsting hvert annet år innen utgangen av juni. 
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Styret er også kjent med at enkelte lag og forbund har utfordringer med å overholde dagens frister – 
også uten koronapandemien. Styret kan imidlertid ikke se at disse fristene kan forlenges ytterligere 
uten at ovennevnte forslag vedtas. 

Dersom forslaget vedtas, vil styret fremme følgende tilleggsforslag: 

Frist for avholdelse av generalforsamling i travlag forlenges til februar måned. 

Frist for avholdelse av generalforsamling i travforbund forlenges til 15. april. 

Tilleggsforslaget innebærer at organisasjonsleddene får forlenget sin frist med en måned. 

 
Lovkomiteens uttalelse: Forslaget skaper ikke lovtekniske utfordringer. 
 
Følgende hadde ordet i saken: 
Erik Skjervagen, styreleder i DNT 
Asbjørn Opdal, Midt-Norge Travforbund 
 
Voteringsresultatet viste 44 stemmer for forslaget og 27 stemmer mot. 
 
Vedtak: Styrets forslag falt.   
 
 
7. FORSLAG FRA STYRET I DNT VEDRØRENDE § 3.2 REPRESENTASJON 
 
(3) b) Styret. Styrets medlemmer har stemmerett i alle saker unntatt behandling av årsmelding  

årsberetning, regnskap og alle valg relatert til styret samt ved valg av styre, kontrollkomité og 

valgkomité. 

 
Styrets begrunnelse: Styret foreslår endringer under samme lovtekst. De første er av redaksjonell 
karakter, erstatning av ordet «årsmelding» til «årsberetning» for å sikre ensartet tekst i loven. 

 
Den siste gjelder konkretisering av styrets begrensninger ved valg for å eliminere eventuelle 
usikkerheter vedrørende fortolkning av lovteksten under gjennomføring av generalforsamlinger. 

 
Styret påpeker at nåværende lovtekst er likelydende for forbundet, jfr. DNTs lov § 5.4 (1) c) og at 
forslaget også inkluderer endring av denne. 

 
Lovkomiteens uttalelse: Forslaget består av en redaksjonell endring samt konkretisering av lovtekst 
for å sikre samme praktisering av stemmerett på generalforsamling i hhv. DNT og travforbundene. 
 
Vedtak: Styrets forslag ble enstemmig vedtatt. 
 
 
8. FORSLAG FRA ØSTFOLD TRAVFORBUND VEDRØRENDE § 3.3 GENERALFORSAMLINGENS   
     OPPGAVER  
 
(1) Generalforsamlingen skal 
13. Foreta valg på 5 styremedlemmer og 3 varamedlemmer:  

a) styreleder velges hvert år for ett år om gangen 
b) nestleder velges hvert år for ett år om gangen 
c) 3 styremedlemmer 
d) 3 varamedlemmer 
Bokstav e) til og med i) uendret 



10  

Forslagsstiller ber om at tilsvarende endres for travforbund og travlag. Det vil si endring av §§ 5.5 (1) 
i) og 6.7(1) g) der samme tekst «velges hvert år for ett år om gangen» påføres etter valg av hhv. 
styreleder og nestleder. 
 
Begrunnelse: Arbeidet som gjøres i DNT-styret er fundamentalt grunnleggende for organisasjonen, 
og når generalforsamlingen velger leder og nestleder for ett år om gangen blir dette en løsning med    
mindre støy rundt valget. Er generalforsamlingen fornøyd med leder/nestleder er et gjenvalg 
naturlig. Man unngår da at leder og nestleder blir sittende enda et år fordi de ikke er på valg/ikke vil 
ha bråk osv... Valg av leder og nestleder hvert år, for ett år om gangen er den mest riktige løsningen  
for vår organisasjon som avholder ordinær generalforsamling hvert år. Vi mener at en leder skal   
byttes ut når man ser det nødvendig. Det å binde opp disse to verv for 2 år om gangen kan bli  
belastende for organisasjonen. 
 
Styrets innstilling:  
Styret er gjort kjent med at nåværende valgordning fortsatt ikke praktiseres iht. loven   
selv om det er en stund siden den ble vedtatt av generalforsamlingen. Tre lovendringsforslag om  
samme tema underbygger behovet for en tydeliggjøring av lovteksten. Styret mener at nåværende  
ordning skal bestå, men med presiseringer som både Nitelven Travlag og Innlandet Travforbund 
fremmer i sine forslag (forslag 9 og 10). 
 
Forslagsstiller begrunner blant annet endringen med at den vil medføre mindre støy rundt valget. Til 
det er styret sterkt tvilende. En av grunnene til å innføre to års funksjonstid var nettopp for å sørge 
for arbeidsro og kontinuitet, slik at det ikke var konstant valgkamp. Styret støtter følgelig ikke  
forslaget. 
 
Lovkomiteens uttalelse: Under DNTs generalforsamling i hhv. 2016 og 2017 ble det vedtatt  
endringer valgordningen, herunder rekkefølge for valg og funksjonstid for det vervet man blir valgt 
til. Rekkefølgen fremgår av § 3.3 (1) 13, mens valgordning og funksjonstid fremgår av § 4.2.    
Lignende lovparagrafer for hhv. travforbund og travlag. Slik komiteen leser forslaget så vil forslaget  
også kreve endringer i §§ 4.2 (2), 5.5 (2) og 6.7 (2). 
 
Følgende hadde ord i saken: 
Ole Bjørn Hoppestad, Østfold Travforbund 
 
Vedtak: Forslaget falt med overveldende flertall. 
 
 
9.  FRA NITELVEN TRAVLAG VEDRØRENDE § 4.2 SAMMENSETNING MV. 
 
(2) Funksjonstiden til styrets medlemmer er 2 år, med mulighet for gjenvalg. Det ene året velges 2 

medlemmer, det andre året velges 3 medlemmer. Styrets leder og nestleder velges fortrinnsvis annet 

hvert år. Leder og nestleder velges før valg av styremedlem(mer). Varamedlemmer velges hvert år. 

 
Tilsvarende endring i §§ 5.5 (2) og 6.7 (2) for henholdsvis generalforsamling i travforbund og travlag. 

 
Begrunnelse: Bakgrunnen for forslaget er at flere lag og forbund fremdeles praktiserer gammel 

modell med tanke på valg av styremedlemmer, før valg av leder/nestleder. Det blir også praktisert 

ettårig funksjonstid. Siden det er såpass mange dette gjelder ser Nitelven Travlag det som en 

nødvendighet at dette presiseres i loven. 

 
Uttalelse fra Oslo og Akershus Travforbund: Oslo og Akershus Travforbund støtter forslaget. 
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Styrets innstilling: Styret støtter forslag om presiseringer og ber forslagsstiller og Innlandet 
Travforbund om å finne et omforent forslag som presenteres på generalforsamlingen. 
 
Lovkomiteens uttalelse: Forslaget skaper ikke lovtekniske utfordringer. 
 
Følgende hadde ordet i saken: 
Turid Tuverud, Oslo og Akershus Travforbund  
 
Forslagsstiller fulgte styrets innstilling. Følgende omforent forslag på vegne av Nitelven Travlag og 
Innlandet Travforbund ble lagt frem for generalforsamlingen: 
 
Funksjonstiden til styrets medlemmer er 2 år, med mulighet for gjenvalg. Det ene året velges  
minimum 2 medlemmer, det andre året velges minimum 3 medlemmer. Leder og nestleder velges 
særskilt, og velges for 2 år før valg av øvrige styremedlemmer. Det ene året velges leder for 2 år, og 
året etter nestleder for 2 år. Varamedlemmer velges hvert år. 
 
Styret støttet det omforente forslaget. 
 
Vedtak: Omforent forslag fra Nitelven Travlag og Innlandet Travforbund ble enstemmig vedtatt. 

 
 
10. FORSLAG FRA INNLANDET TRAVFORBUND VEDRØRENDE § 4.2 SAMMENSETNING MV. 
 
(2) Funksjonstiden til styrets medlemmer er 2 år, med mulighet for gjenvalg. Det ene året velges 2 

medlemmer, det andre året velges 3 medlemmer. Det ene året velges leder og det andre året 

nestleder, slik at disse ikke skal være på valg samme år. Varamedlemmer velges hvert år. 

 
Tilsvarende endring i §§ 5.5 (2) og 6.7 (2) for henholdsvis generalforsamling i travforbund og travlag. 
 
Begrunnelse: Innlandet Travforbund mener det er behov for tydeliggjøring av lovteksten for å sikre at 
man unngår fortolkningsfeil. 
 
Styrets innstilling: Styret støtter forslag om presiseringer og ber forslagsstiller og Nitelven Travlag om 
å finne et omforent forslag som presenteres på generalforsamlingen. 
 
Lovkomiteens uttalelse: Forslaget skaper ikke lovtekniske utfordringer. 
 
Forslaget bortfalt etter vedtak i lovendringsforslag 9. 
 
 
11. 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 hederstegninnehavere, som tilhører travforbundet delt på 125 100 og avrundet 

nedover. Standard avrundingsregler skal benyttes. Antall vararepresentanter som velges bør skal 

tilsvare minst halvparten av antall representanter. Vararepresentantene gis en velges i rangert 

rekkefølge. 

 
Styrets begrunnelse: Ved DNTs generalforsamling 2017 ble det vedtatt å endre lovparagrafen som 
omhandler representasjon på DNTs generalforsamling, samt nærliggende lovparagrafer for å 
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underbygge endringen. Endringen gikk kort fortalt ut på at representasjonen skjer forbundsvis – ikke 
lagvis. 
 
Medlemstallene som danner grunnlaget for representasjon er blitt kraftig redusert siden 2017. Det 
medfører at antall delegater med stemmerett på DNTs generalforsamling også reduseres. I 
beregningen fra 2017 ville antallet det året være 99 delegater. Ser vi på årets tall (antall 
stemmeberettigede delegater fra forbund og styret i DNT) vil det være 72 delegater på 
generalforsamlingen 2022. Det kan også tillegges at tilsvarende tall for fjoråret var 79. 
 
Det kan argumenteres for at antallet er riktig ift. dagens medlemsmasse (beregningsgrunnlaget), og 
modellen er elastisk i den forstand at antall delegater vil øke markant etter en god rekrutterings-
periode. Styret mener likevel at det sterkt reduserte representasjonsantallet kan gi uheldige 
konsekvenser i form av en mindre aktiv og engasjerende generalforsamling, samt redusere 
engasjementet lokalt. 
 
Styret er av den oppfatning at forbundsvis representasjon fortsatt er riktig, og minner om at det er 
vedtatt andre endringer siden den gang for å styrke forbundenes posisjon, eksempelvis Landsrådet. 
Styret foreslår derfor to konkrete endringer som fører til et høyere antall stemmeberettigede 
delegater på DNTs generalforsamling; en endret fordelingsnøkkel samt benytte standard 
avrundingsregler. Ut fra årets beregningsgrunnlag ville foreslått endring medført en økning av antall 
stemmeberettigede delegater på årets generalforsamling fra 72 delegater til 98 delegater. 
 
De øvrige endringene består av en presisering av viktigheten at valg av vararepresentanter 
gjennomføres. Det foreslås derfor å endre ordbruken fra «bør» til «skal» for å sikre at tilstrekkelig 
antall vararepresentanter velges. 

 
Lovkomiteens uttalelse: Forslaget skaper ikke lovtekniske utfordringer. 
 
Følgende hadde ordet i saken: 
Jan Elvestad, Østfold Travforbund 
Erik Skjervagen, styreleder i DNT 
 
Vedtak: Styrets forslag ble enstemmig vedtatt. 
 
 
12. FORSLAG FRA LOFOTEN TRAVLAG VEDRØRENDE §§ 3.3, 5.4, OG 6.7 
 
Bakgrunn: De siste års nedgang i medlemsmassen for travlaget, og DNT generelt må endres til 
oppgang. 
 
Vi har pr d.d. en organisasjon som er på veg bort fra medlemmene som driver sporten som en hobby 
samt de som er der som ildsjeler. Er vi på tur inn i en organisasjon for yrkesaktive? 
    
Drøfting: En har de siste årene sett en drastisk nedgang i medlemsmassen for DNT, og dermed også  
for travlaget. En av hovedgrunnene er etter vår mening hvordan medlemsregistret er oppbygd, og 
hvordan den forvaltes. En annen grunn er nok omlegging av innbetalingsrutiner for 
medlemskontingent. Her er det mange, særlig de vi kaller støttemedlemmer, som ikke orker dette   
nye systemet. Og for å ha det sagt er disse medlemmene viktige medlemmer for å holde trav-Norge  
i gang. 
 
En må tørre å stole på det enkelte travlag. Så lenge hele kontingenten går tilbake til travlaget har 
det ingen betydning om travlaget selv krever inn kontingenten. Videre er dette med   
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familiekontingent tatt bort, her mistet travlagene mange medlemmer som hjalp til under ulike  
arrangementer. Det er vanskeligere å få med noen til dette som ikke har tilhørighet. En siste ting 
som også påvirker medlemsmassen er DNTs § 3.3 (1) 9, minimumssats for medlemskap. Denne kom  
jo som en følge av nettopp dette med å verve nye medlemmer siste kvartal, hvor mange travlag 
«gav» kontingenten som en gave for å bli medlem. Denne paragraf står litt i kontrast til § 1.6 (2). 
 
Det er nok ikke uten grunn at dagens regelverk er til stede. Dette har nok mye med siste års uro 
innen travmiljøet å gjøre. Eksempelvis medlemsøkning på over 500% de siste dagene av året. Men  
det store spørsmålet er hvorfor skjer dette. Her er nok svaret ensbetydende med at § 5.4 punkt (1)  
a) gir makt til de største travlagene. Men er dette rett, er det slik at de største travlagene har de  
beste meninger og travpolitikere? Skal travet overleve er vi nødt til å få med «grasrota», og den 
befinner seg oftest der hvor det er små lag. Disse lagene blir det, dersom de ikke «gifter» seg med  
«Nesse kongene», ikke tatt hensyn til siden de mange ganger har andre synspunkt og utfordringer  
enn de store. 
 
Konklusjon: Skal travet få flere medlemmer er det en del ting som etter vår mening må endres. 
 
1. Travlagene overtar eget medlemsregister, og innkrever selv kontingent. 

a. Innkreving av kontingent med innbetalingsfrist satt av det enkelte travlag. 
b. Kontingent fastsettes av travlag i sin helhet, herunder ulike kontingenter (eks familie, rekrutt 

etc.). § 3.3 (1) 9 fra reglement strykes. 
c. Nye medlemmer betaler til travlaget ved innmelding. 
d. Kvartalsvis rapportering av medlemsmassen til DNT, herunder nye medlemmer i perioden. 
e. Medlemsbevis utstedes av DNT. 

 
2. Lisenser (trener, utøver) innkreves av DNT slik som i dag, forutsatt at kontingent i travlag er 

betalt (kvittering fra travlag må foreligge før utstedelse/fornying av lisenser). 
 
 For å gjennomføre dette kreves det endringer i DNTs lovverk. 
 
Endringsforslag: 
 
§ 3.3 Generalforsamlingens oppgaver 
 
(1) Generalforsamlingen skal: 
 
9 Fastsette minimumskontingent for medlemskap i travlagene 
 
§ 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. 
 
 1-en representant fra hvert travlag. 
 
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 
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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). 
 
Travlag som ikke har gjennomført generalforsamling iht § 6.7, og 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). 
 
6.7 Generalforsamlingens oppgaver 
 
(1) Generalforsamlingen skal: 
 
e) fastsette medlemskontingenten med utgangspunkt i DNTs generalforsamlingsvedtak etter § 3.3 
pkt. 9. 
 
fastsette medlemskontingent. 
 
Uttalelse fra Nord-Norge Travforbund: Nord-Norge Travforbund støtter ikke forslaget. 
 
Styrets innstilling: Endringsforslagene omhandler forholdsvis nye lovparagrafer som har blitt vedtatt 
på generalforsamlingen etter grundig saksbehandling med gode begrunnelser. Styret ser ingen 
grunn til å gå tilbake på disse områdene, og støtter i likhet med Nord-Norge Travforbund, ikke 
forslaget. 
 
Lovkomiteens uttalelse: Forslagene skaper ikke lovtekniske utfordringer. Lovkomiteen vil imidlertid 
påpeke følgende til endringsforslaget angående § 5.4 (1). DNTs lov er anordnet på en slik måte at  
det er mest mulig samme prinsipp som følges uansett organisasjonsledd. Forslaget innebærer 
derfor at lagenes størrelse ikke påvirker representasjonsantallet til laget på forbundets  
generalforsamling, men er tellende for beregningsgrunnlaget til forbundets representasjon på DNTs  
generalforsamling. 
 
Følgende hadde ordet i saken: 
Karl Martin Andersen, Nord-Norge Travforbund 
 
Vedtak: Forslaget falt enstemmig (ingen stemmer). 
 
 
13. FORSLAG FRA LAKSELV TRAV- OG KJØRELAG VEDRØRENDE REPRESENTASJON OG    
       MINIMUMSKONTINGENT 
 
1. Endring av lov for Det Norske Travselskap: Representasjon til Nord Norge Travforbund. Alle travlag   

    stiller likt når det gjelder antall delegater. Jeg foreslår at hvert lag stiller med 1 delegat. 

    Begrunnelse: Det bør ikke gjøres forskjell på små og store travlag, det er politikken som teller og 

    eventuelle intensjoner med stort medlemstall for å få makt og innflytelse faller bort. 

 
2. Medlemskontingentsystemet flyttes til travlagene og dette med minimumskontingent fjernes, det 

    bør være rom for familie- og støttemedlemskontingent. 
  Begrunnelse: Se på flukten av medlemmer som er knyttet til DNT. Ca. 30% på kort tid. 
 

3. Rett til travlag å representere på travforbunds generalforsamling: Paragraf om minimum 15  

     betalende medlemmer strykes, godkjente travlag vil ha rett til å møte for å tale og stemme. 
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  Begrunnelse: Dette er et mikroproblem og vil bortfalle dersom punkt 1 og 2 i mitt forslag vedtas.    

  (Hvorfor er tallet 15 satt opp? Kunne like godt vært 37 eller 5). 

 
4. Det etableres 2 systemer innenfor travet: DNT tar seg av sportssiden med lisenser ol. Travlagene  

     tar seg av bredden innenfor medlemssiden (støtte og familiekontingent osv.). 

 
Uttalelse fra Nord-Norge Travforbund: Nord-Norge Travforbund støtter ikke forslaget. 

 
Styrets innstilling: Styret viser til sin innstilling gitt under lignende forslag fra Lofoten Travlag 
(forslag nr. 12). Styret støtter i likhet med Nord-Norge Travforbund, ikke forslaget. Styret stiller seg 
for øvrig bak uttalelsen fra lovkomiteen angående innsending av lovendringsforslag. 
 
Lovkomiteens uttalelse: Lovkomiteen vurderer fremsatt forslag som sammenfallende med  
forslaget fra Lofoten Travlag, og viser til komiteens uttalelse gitt i foregående sak. Lovkomiteen vil  
videre bemerke at lovendringsforslag som fremsettes bør som minimum inneholde konkrete 
endringsforslag, inkludert lovhenvisninger. 
 
Vedtak: Forslaget falt enstemmig (ingen stemmer). 
 
 
14. FORSLAG FRA STYRET I DNT VEDRØRENDE NY § 6.9 VALGKOMITÉ 
 
(1) Valgkomiteen består av 3 medlemmer. Medlemmene velges for 3 år av gangen, slik at ett av   
 komiteens medlemmer er på valg hvert år. 
 
(2)  Det velges ett varamedlem som er på valg hvert år. 
 
(3) Valgkomiteen velger selv sin leder. 
 
Styrets begrunnelse: Viser til Lovkomiteens uttalelse. 
 
Lovkomiteens uttalelse: Valgkomiteen i hhv. DNT og forbund har egen lovparagraf, men den mangler 
for travlag. Forslaget er identisk med lovteksten som omhandler forbundets valgkomité, jfr. DNTs lov 
§ 5.7 (1) til og med (3), og er ut fra det Lovkomiteen forstår, også slik det allerede praktiseres på 
travlagenes generalforsamlinger. Nåværende § 6.9 forskyves og blir da § 6.10 osv. 
 
Vedtak: Styrets forslag ble enstemmig vedtatt. 
 
 
15. FORSLAG FRA STYRET I DNT VEDRØRENDE § 7.3 PÅTALEKOMITEEN 

 

(3) Påtalekomiteen avgjør hvilke saker som skal påtales anmeldes DNTs domskomité for brudd på 

Straffebestemmelsene i kapittel 11, samt beslutning om anke, begjæring om suspensjon og begjæring 

om gjenopptakelse. Så vel enkeltpersoner som Alle organisasjonsledd kan innrapportere brudd på 

straffebestemmelsene til påtalekomiteen. men bare påtalekomiteen kan anmelde saker til DNTs 

domskomité med krav om at sak blir reist. 

 
Styrets begrunnelse: Etablering av egen påtalekomité ble generalforsamlingsvedtatt i 2017 og 
iverksatt med full virkning fra og med generalforsamlingen 2018 (valg av komitémedlemmer). 
Komiteen har således vært i funksjon noen år, og styret ser at lovteksten er mangelfull/behov for  
tydeliggjøring på enkelte områder hva angår påtalekomiteens kompetanse. Nåværende lovtekst 
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omhandler kun myndigheten til å anmelde. For det første mener styret at det her bør stå «påtale». 
Styret er videre av den oppfatning at kompetansen utvides til å omfatte anke, begjæring om 
suspensjon og begjæring om gjenopptakelse. 
 
Styret vil videre påpeke at DNTs lov inneholder forskjellig ordlyd vedrørende hvem som kan sende 
saker til påtalekomiteen. Styret er av den oppfatning at lovteksten i § 12.3 (1) skal benyttes. Det betyr 
at det kun er DNTs organisasjonsledd som kan anmelde saker. Det viktigste argumentet i så måte er å 
ivareta rettssikkerheten. Det tillegges at enkeltpersoner fortsatt vil ha mulighet til å varsle om 
kritikkverdige forhold gjennom DNTs varslingssystem, omtalt i DNTs etiske retningslinjer. 

 
I tillegg er det som nevnt over, et behov for en språkvask av juridiske begreper. Det være seg ord som 
anmelde, påtale og innrapportere. Styret ønsker i den forbindelse en helhetlig gjennomgang av loven 
med mål om riktig bruk av nevnte ord i de aktuelle lovparagrafene. 

 
Styret foreslår derfor følgende tilleggsforslag: Generalforsamlingen gir DNTs lovkomité fullmakt til å 
utføre en helhetlig gjennomgang av loven med mål om riktig bruk av juridiske begrep. Endringene 
stadfestes gjennom styrevedtak og implementeres den nye utgaven av DNTs lov etter årets 
generalforsamling. 
 
Lovkomiteens uttalelse: Forslaget skaper ikke lovtekniske utfordringer. Lovkomiteen bekrefter at den 
gjerne bidrar i arbeidet som nevnt under styrets tilleggsforslag. 
 
Vedtak: Styrets forslag ble enstemmig vedtatt. 

 

  

16. FORSLAG FRA STYRET I DNT VEDRØRENDE § 11.2 STRAFFBELAGTE HANDLINGER/UNNLATELSER 
 
(1) Straff etter disse bestemmelsene kan ilegges dersom person eller organisasjonsledd: 
 
c) begår økonomiske misligheter, utøver rettsstridig vold, begår seksuelle overgrep og/eller   
trakassering eller på annen måte opptrer på annen måte skader travsportens anseelse ved  
uredelig eller uhøvisk opptreden. 

 
h) fremsetter diskriminerende eller hatefull ytring, bærer eller viser tekst eller symbol som er   

egnet til å true, forhåne, fremme hat, forfølgelse eller ringeakt overfor noen på grunnlag av  

hudfarge, nasjonal eller etnisk opprinnelse, religion, livssyn, seksuelle orientering, kjønn,  

kjønnsidentitet, kjønnsuttrykk eller funksjonsnedsettelse. 

 
i) på annen måte opptrer slik at det klart kan skade travsportens anseelse. 
 
Styrets begrunnelse: Viser til Lovkomiteens uttalelse. 
 
Lovkomiteens uttalelse: Uredelig og uhøvisk opptreden bør kunne straffes uten at det må bevises at 
slik opptreden har skadet travsportens anseelse. Ny bokstav i) beholder adgangen til i særlige tilfeller 
å straffe noen for å ha skadet travsportens anseelse. Ny bokstav h) underbygger travsportens etiske 
retningslinjer. De foreslåtte endringene er i tråd med Norges Idrettsforbunds sine bestemmelser om 
samme emne. 
 
Vedtak: Styrets forslag ble enstemmig vedtatt. 
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17. FORSLAG FRA STYRET I DNT VEDRØRENDE § 11.5 STRAFFER 
 
(1) De straffer som kan idømmes er: 
 
d) tap av rett til å delta i travløp og trening på anlegg eid eller finansiert av DNT, samt tap av rett til å 

delta på annen aktivitet i regi av DNT (utelukkelse). 

 
Styrets begrunnelse: Viser til Lovkomiteens uttalelse. 
 
Lovkomiteens uttalelse: Dersom noen er utelukket fra konkurranse og trening som følge av 
straffbare handlinger, vil det kunne oppfattes som støtende om vedkommende i utelukkelsestiden 
skulle kunne delta på andre arrangementer i regi av travsporten. 
 
Vedtak: Styrets forslag ble enstemmig vedtatt. 
 
 

18.  FORSLAG FRA STYRET I DNT VEDRØRENDE § 11.7 FORELDELSE 
 

(1) Fristen for foreldelse er 2 5 år. DNTs reglement kan ha bestemmelser om lengre foreldelsesfrist. 
Fristen regnes fra den dag det straffbare forholdet er opphørt. 
 
Styrets begrunnelse: Styret mener at nåværende foreldelsesfrist i enkelte saker, kan være for lavt 
satt. Det er mest nærliggende å skjelne til Norges Idrettsforbund som har satt fristen til 5 år. Videre 
vil styret gjøre generalforsamlingen oppmerksom på at DNTs reglement allerede har ulike frister, for 
eksempel har DNTs Antidopingreglement bestemmelser om 5 års foreldelsesfrist. Denne er like fullt 
lovlig ettersom det reglementet tilligger styrets myndighet, jfr. DNTs lov §§ 4.1 (3) og 13.1. Ny tekst 
er derfor av informativ karakter. 

 
Lovkomiteens uttalelse: Forslaget skaper ikke lovtekniske utfordringer. 
 
Vedtak: Styrets forslag ble enstemmig vedtatt. 

 

 

19. FORSLAG FRA STYRET I DNT VEDRØRENDE § 11.12 OFFENTLIGGJØRING OG TAUSHETSPLIKT 
 
(1) En straffesak skal ikke gjøres er ikke offentlig kjent før det er besluttet å påtale anmelde saken. 

Det organisasjonsledd/ påtaleorgan som anmelder overtredelsen av DNTs straffebestemmelser 

Påtalekomiteen (eventuelt DNTs styre) kan bestemme at beslutningen om påtale anmeldelse skal 

gjøres offentlig kjent såfremt dette er nødvendig og forsvarlig. 

 
(2) Forhandlingene i domsinstansene er offentlige med mindre domsinstansen selv, eventuelt etter 
begjæring fra en av partene, finner at forhandlingene skal gå for lukkede dører. 

(3) Domsinstansens avgjørelse gjøres offentlig kjent så langt det er nødvendig og forsvarlig. er i sin  
helhet offentlig. Domsinstansen kan, når det foreligger spesielle grunner, bestemme at kun  
domsslutningen skal gjøres offentlig kjent. 
 
Styrets begrunnelse: Viser til Lovkomiteens uttalelse. 
 
Lovkomiteens uttalelse: Siden bestemmelsen ble gitt har utviklingen på personvernrettens  

område vært betydelig, og EUs personvernforordning (GDPR) ble implementert i norsk rett i 2018.  
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Offentliggjøring av en dom innebærer behandling av personopplysninger, og enhver behandling  

av personopplysninger må ha et behandlingsgrunnlag i samsvar med GDPR art. 6. DNT vil ha 

berettiget interesse i å behandle personopplysninger knyttet til straffesaker for brudd på  

foreningens strafferegler. Det er likevel et krav om at behandlingen skal være nødvendig og det 

må foretas en interesseavveining for å avgjøre om den enkeltes personvern veier tyngre enn  

virksomhetens berettigede interesse. Dette innebærer at offentliggjøring (behandlingen) må være  

forholdsmessig og omfanget skal ikke gå utover det som er nødvendig. Den foreslåtte ordlyd gir  

anvisning på at nødvendige vurderinger må foretas. 

 

Vedtak: Styrets forslag ble enstemmig vedtatt. 
 

 
SAK 12 ANDRE INNKOMNE FORSLAG 
 
1. FORSLAG FRA BUSKERUD TRAVFORBUND VEDRØRENDE VINTERSTENGING AV BANER PÅ SØR- 
     ØSTLANDET 
De siste års reduksjon i antall løpshester gjør at det blir svært tynne felt om vinteren i Sørøst-Norge. 
Dette medfører dårlige spilleløp med dertil lavere omsetning og en forsterkning av negative 
opplevelser for sporten. For banene er det også svært kostbart å preparere hele vinteren kun for å 
avvikle noen få løp. 
 
Forslag: DNT bør nå vurdere, med bakgrunn i en konsekvensanalyse, å vinterstenge baner på sør-øst- 
landet sesongen 2022-2023 og frem til antall løpshester er tilbake på godt nivå. På den måten kan 
man bevare økonomi både for spill og banedrift. 
 
Styrets innstilling: Styret foreslår at forslaget oversendes styret i DNT for videre behandling. 
 
Følgende hadde ordet i saken: 
Arne C. Rødby, Buskerud Travforbund 
Tom Rune Bratlien, Innlandet Travforbund 
Torgeir Bakken, Telemark Travforbund 
Jan Bragerhaug, Innlandet Travforbund 
Ole Bjørn Hoppestad, Østfold Travforbund 
Erik Skjervagen, styreleder i DNT 

 
Vedtak: Styrets innstilling ble enstemmig vedtatt. 
 
 
2. FORSLAG FRA BØ TRÅVLAG VEDRØRENDE LØPSREGLEMENT  
Forslag til følgende endringer i DNTs Løpsreglement. 
 

Kapittel 2: Krav til personer ved deltagelse i travløp 
 

§ 2-4 Utstyr og vekt 

I tillegg til punkt 1 a-f ønsker Bø Tråvlag å legge til et punkt g) 
 

All oppvarming som foregår i løpsbanen skal foregå i godkjent kjøredress. I tilfeller der eier, trener 
eller oppasser foretar oppvarming er det påbudt med hvite bukser. 
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Begrunnelse: Travløp med totalisator er utstillingsvinduet mot omverden. Da må deltagende 
ekvipasjer presenteres best mulig. Varmedresser og olabukse skal ikke ut i banen på et tv-sendt 
arrangement. 
 

Kapittel 3: Funksjonærer 
 
§ 3-5 Krav til banedommernemden  
I tillegg til punkt a) og b) ønsker Bø Tråvlag et nytt punkt c) i reglementet. 
 
Banedommernemden skal være tilgjengelig gjennom løpsdagen og plikter å møte pressen 
fortløpende etter offentliggjøring av hvert enkelt løpsresultat, om pressen finner avgjørelser 
interessant. Hver banedommernemd plikter å ha en talsmann/kvinne. 
 
Begrunnelse: Dagens ordning fungerer svært dårlig og viser liten åpenhet ovenfor både eiere og 
spillere. Med tv-sending fra arena og reporter på plass bør dette være en enkel sak å gjennomføre. 
 

Kapittel 11: Fremmøte til start og starten 
 
§ 11-1 Fremmøte og oppstalling på travbanen 
I tillegg til punkt 3 a og b, ønsker Bø Tråvlag et nytt punkt c) i reglementet. 

 
Det tillates oppvarming i begge retninger på samtlige av landets baner. De tre ytterste sporene kan 
benyttes til oppvarming mot kjøreretning. 
 
Begrunnelse: Varming i begge kjøreretninger praktiseres i øvrige travnasjoner og fungerer utmerket. 
Det gir en bedre og avslappet opplevelse for hesten, samtidig som det spillende publikum og tv-
produksjonen får bedre bilder. 

 
Uttalelse fra Telemark Travforbund: Styret er klar over at dette omhandler reglementsendringer og 
det da i utgangspunktet ikke er en sak for generalforsamlingen i DNT, men på bakgrunn av 
innsenders ønske og publiseringen saken har fått, oversendes den likevel til generalforsamlingen og 
videre behandling der. 

 
Styrets innstilling: Styret foreslår at forslagene oversendes styret i DNT for videre behandling. 
 
Følgende hadde ordet i saken: 
Anette Isaksen, Innlandet Travforbund 
Turid Tuverud, Oslo og Akershus Travforbund 
 
Vedtak: Styrets innstilling ble enstemmig vedtatt. 
 
 
3. FORSLAG FRA TELEMARK TRAVFORBUND VEDRØRENDE UTREDNING AV SALG BJERKE TRAVBANE 
Utdrag av svar gitt på høstkonferansen for Telemark, Vestfold og Buskerud Travforbund:  
 
Økonomi og forretningsutvikling 
Øke travsportens egne bærekraftige økonomi, og skape alternative inntektskilder ut over  
overføringene fra spillselskapet. 
 
Konferansen var tydelig på at et fremtidig salg av Bjerke Travbane må grundig utredes. Et evt. salg vil 
ha avgjørende betydning for sportens økonomi og kan settes i et «mini oljefond» der avkastningen 
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kan bidra til å doble dagens premiebudsjett. Muligheten til å opprettholde aktiviteten på 
satellittbanene på Østlandet styres også av utviklingen på Bjerke. Det gjelder spesielt dersom 
nedgangen i antall starthester fortsetter. Fremtidig strategi for Øvrevoll må også regnes inn i vår 
strategi. Det må settes ned et ad-hoc utvalg som ser på muligheten for å selge alt samlet, ikke 
stykkevis og delt. 

 
Travbanene må i stor grad utvikles slik at de er selvstendige økonomisk bærekraftige enheter. 
 
Aktiv eiendomsforvaltning må organiseres med profesjonelle styrer. Sporten må leie inn  
nødvendig kompetanse på eiendomssiden, ikke ansette folk. 

 
Vi må ha fokus på alternative inntektskilder på banene. Ansatte må ha fokus på inntektsbringende 
arbeidsoppgaver, herunder salg og sponsorarbeid. 

 
Det må være et mål om god samhandling og utveksling av kompetanse og tjenester mellom banene. 

 
Det må ses på kost/nytte ved de mange nedslitte, lite brukte og ressurskrevende anleggene. 
 
Sporten må ha som mål å utnytte dagens og fremtidens teknologi for å spare penger. 
 
Forslag: Med henvisning til felles høstkonferanse mellom Buskerud, Vestfold og Telemark 
Travforbund 2021, så ønsker vi en utredning av salg av hele Bjerke området. En slik utredning hadde 
bred støtte på vår konferanse. 
 
Utredningen må legge vekt på de økonomiske mulighetene dette gir for fellesskapet, samtidig som 
man også må se løsninger for å ivareta rekruttering og utvikling rundt vår hovedstad, enten via 
samarbeid med galoppen eller en arena for avvikling av løp og trening. 
 
Styrets innstilling: Under styrebehandlingen av denne saken 1. april, var styret delt i sitt syn. 
Mindretallet bestående av styreleder støtter forslaget. Flertallet bestående av de øvrige støtter ikke 
forslaget og begrunner det med følgende. 

 
DNT har i flere vedtak slått fast at Bjerke skal være landets hovedbane for trav. I planprogrammet 
som ble vedtatt i Oslo Bystyre 15.12.2021, og som nå er styrende for utbygging på Bjerkeområdet, er 
det politisk lagt til grunn at Bjerkebanen skal være nasjonal arena for trav. Selve travbanen er også 
klassifisert som kulturminne med de begrensninger som dette innebærer for annen bruk. 

 
I innledningen til planprogrammet står det: Målet med planarbeidet for Bjerke kan oppsummeres 
slik: Bjerke Travbane skal videreutvikles og bli en by-integrert travbane som fortsatt skal være en 
riksarena, men også et flerfunksjonelt nærmiljøanlegg som er et mål- og møtepunkt i lokalmiljøet. 

 
Bjerke Travbane Eiendom AS, har solgt deler av området for store verdier og har ansvar overfor 
kjøperne for at detaljreguleringen gjennomføres som planlagt. Hvis denne ikke gjennomføres, kan 
sporten komme i erstatningsposisjon ovenfor kjøper. 

 
Bjerkebanen har en helt unik beliggenhet i landets mest folkerike område, noe som gir baneanlegget 
en verdi for travsporten som går langt utover det som eventuelt kan oppnås ved å selge 
eiendommen. Det er i tillegg slik at eiendom i denne delen av Oslo, må forventes å stige kraftig i verdi 
i årene som kommer. Ved å følge dagens vedtatte strategi vil travsporten sikre og øke sine verdier 
fremover. 
 



21  

Bjerke Travbane Eiendom AS arbeider i tillegg med prosjekter der målet er å sikre selskapet 
betydelige driftsinntekter, noe som i fremtiden kan gi solide bidrag til travsporten. 

 
Styrets flertall støtter følgelig ikke forslaget. 
 
Følgende hadde ordet i saken: 
Asbjørn Opdal, Midt-Norge Travforbund 
Trond Olav Salte, Rogaland Travforbund 
Jan Kristian Øverdal, Telemark Travforbund 
Magnus Taanevig, Vestfold Travforbund 
 
Forslagsstiller trakk forslaget med følgende begrunnelse: 
Med bakgrunn i god dialog mellom forbundslederne og de vurderingene som nå er gjort i forkant av 
generalforsamlingen så trekker Telemark Travforbund innsendt forslag. Men gjennom gårdagens og 
dagens møte mellom forbundslederne og DNTs styreleder så forventer organisasjonen at DNTs nye 
styre bruker sitt mandat til en kontinuerlig vurdering av Bjerke Travbanes muligheter og at tidligere 
vedtak ikke kan være «hugget i stein» i forhold til fremtidig utvikling og veivalg. 
 
 
4. FORSLAG FRA ØVRE TELEMARK TRAVLAG VEDRØRENDE FJERNING AV STARTAVGIFTEN TIL 
    TOTALISATORLØP 
Bakgrunn for forslaget er at det dei seinare åra har vore stor nedgang i antall aktive hesteeigarar i 
travsporten. Det er for lite hest til å fylle løpa og det er direkte demotiverande å betale startavgift på 
toppen av stadig aukande startomkostningar for dei aktive i travsporten. For dei aktive med noko 
reiseveg kommer omkostningane ved å starte fort opp mot 3000 kr. 

 
Startavgifta er negativ for nyrekruttering. Ein stor del av dagens eller framtidas hesteeigarar eller 

delhesteeigarar får ikkje tilbake startavgifta frå avlsfondet. Dette vil skape uro og frustrasjon for 

mange aktive som ikkje får tilbake det dei har betalt inn. I tillegg er den kostbar og drifte. 

 
Det bør heller stimulerast til kjøp av norsk oppdrett ved å laga attraktive løpsseriar for norskfødte 
også utover 3 og 4 års sesongen. 

 
Uttalelse fra Telemark Travforbund: Styret i Telemark Travforbund stiller seg bak Øvre Telemark sine 
begrunnelser. Vår anbefaling er likevel at avgiften videreføres inntil videre da tilsvarende forslag har 
vært til behandling på DNTs Generalforsamling i 2021 og i Landsråd i 2022 uten å få flertall. Vi 
forventer dog en grundig analyse av effekten rundt avlsfondet og dens videre eksistens innen 
utgangen av 2025. 
 
Styrets innstilling: Styret viser i likhet til uttalelsen fra Telemark Travforbund, den nylig 
organisatoriske behandlingen som saken har hatt. Styret kan videre bekrefte at avlsfondet skal 
evalueres i tråd med forbundets forventning, og viser i den forbindelse til styresak 1-14/21. 

 
Styret støtter følgelig ikke forslaget. 
 
Følgende hadde ordet i saken:  
Jan Bragerhaug, Innlandet Travforbund 
  
Vedtak: Styrets innstilling ble enstemmig vedtatt. 
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5. FORSLAG FRA ASKER OG BÆRUM TRAVKLUB VEDRØRENDE ÅPENHET 
Asker og Bærum Travklub ønsker at organisasjonen gjenspeiler verdigrunnlaget som står beskrevet i 
strategiplan Trav 2025. 

 
Verdigrunnlag: 
Vår virksomhet skal vektlegge den betydning hesten har som en del av vår historie og kulturarv. 
Omsorg og velferd for hesten som individ skal prege all vår virksomhet. Arbeidet skal preges av 
frivillighet og være tuftet på travsportens grunnverdier: Åpenhet • Tillit • Fair play • Respekt 
 
Vi foreslår at i tillegg til agenda til DNTs styremøter offentliggjøres også saksframlegg og forslag til 
vedtak på www.travsport.no i forkant av styremøtene. Vi ønsker også mer detaljerte protokoller med 
orienteringssaker, og ikke som i dag hvor det kun står overskrifter i protokollen. 

 
Bakgrunnen for forslaget er at åpenhet skaper tillit og engasjement blant medlemmene, er det noe 
organisasjonen trenger nå er at flere engasjerer seg i travsporten. 

 
Vi ser at ikke alt kan gjøres offentlig med hensyn til personvernet (GDPR), men mener allikevel at 
tiden er overmoden for å vise større åpenhet også i travsporten som ellers i samfunnet. 

 
Engasjer medlemmene ved å legge ut agenda, saksframlegg og protokoller på lik linje som gjøres for 
eksempel i kommunestyrer. 
 
Forslag: DNT skal i god tid før styremøter offentliggjøre agenda, saksframlegg og forslag til vedtak i 
alle saker der ikke personvernet eller forretningshensyn stanser dette. Protokollene fra styremøtene 
skal være informative, også for orienteringssaker. 

 
Uttalelse fra Oslo og Akershus Travforbund: Forbundsstyret støtter forslaget. 
 
Styrets innstilling: Styret støtter intensjonen og vil vurdere konkrete tiltak med mål om større 
åpenhet. Forslaget oversendes styret i DNT. 
 
Følgende hadde ordet i saken: 
Per Erik Hagen, Oslo og Akershus Travforbund 
Margrete Dysjaland, styremedlem i DNT 

 
Vedtak: Styrets innstilling ble vedtatt med overveldende flertall. 

 
 
6. FORSLAG FRA NORD-NORGE TRAVFORBUND VEDRØRENDE INNSKUDD TIL NORSK  
    TRAVKRITERIUM 
Nord-Norge Travforbund foreslår at første innskudd til travkriteriet utsettes til hesten er 2 år. 
Oppdrett av travhest er i dag kritisk lavt. Kostnadene er store og inntjeningen for de fleste 
oppdretterne er minimale. I dag er første innbetaling av innskudd til kriteriet når hesten akkurat har 
fylt 1 år. Da er de aller fleste unghestene fremdeles hos oppdretter, da brorparten av hestene som 
skifter eier gjør det høsten som åring. Det som skjer, kan være; 
 

1. Oppdretter betaler første innskudd, og kjøper fortsetter å betale de neste innskudd. 
2. Oppdretter betaler første innskudd, og kjøper stryker fra kriteriet av ulike grunner. Ønsker 

ikke å starte hesten så tidlig, har ikke råd, har ikke trua. 
3. Oppdretter har ikke råd eller har ikke trua, eller ønsker ikke at hesten skal starte så tidlig og 

stryker hesten fra kriteriet. Kjøper har kanskje andre ønsker og planer, men kriteriet er 
utelukket siden første innskudd aldri ble betalt. 

http://www.travsport.no/
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I Sverige starter innbetaling av innskudd til klasseløpene når hesten har blitt 2 år. Det aller beste er 
at oppdretter spares for utgifter og at hesteeier står fritt til å velge for hesten som er kjøpt. 
 
Forslag: Ingen innskudd til klasseløpene skal gjøres før hesten er 2 år. 
 
Styrets innstilling: Styret støtter ikke forslaget. 
 
Følgende hadde ordet i saken: 
Liss-Karin Sandvik, Nord Norge Travforbund 
Magnus Taanevig, Vestfold Travforbund 
Erik Skjervagen, styreleder i DNT 
 
Vedtak: Forslaget falt med overveldende flertall. 
 
 
7. FORSLAG FRA INNLANDET TRAVFORBUND VEDRØRENDE MEDLEMSOPPFØLGING OG 
    REKRUTTERING 
I DNTs strategiplan Trav2025 er rekruttering, godt fungerende travlag og forbund, 
informasjonsarbeid og kompetanseheving hver for seg trukket frem som prioriterte punkter. 
Innlandet Travforbund foreslår at DNTs generalforsamling konkret vedtar følgende fastsatte rutiner 
for medlemsoppfølging og rekruttering: 

 
– Oppdatere og formidle informasjon om organisasjonshåndbok. DNT har en mal for 

organisasjonshåndbok på travsport.no. Denne inneholder mye god og nyttig informasjon, 

men er ikke godt kjent for mange tillitsvalgte. Link til denne bør sendes alle nye 

tillitsvalgte i travlag og forbund hvert år. Det er også elementer i den som bør 

oppdateres årlig. 

– Organisasjonskurs. De kursopplegg/maler som eksisterer bør oppdateres, og 

forbundssekretærer tillegges oppgaven med å sette opp kursene for alle nye tillitsvalgte i 

forbund og lag hvert år. Det bør vurderes om det kan lages elektroniske kurs. Kurspakken 

bør inkludere et eget valgkomitékurs. 

– Velkomstbrev til alle nye medlemmer. Alle som melder seg inn i et travlag bør få et 

brev/epost som ønsker dem velkommen, med linker til nyttig informasjon, kontaktinfo til 

styret i travlaget, informasjon om Min side og annet relevant. Pr i dag går det ikke 

engang ut en bekreftelse på at innmelding er mottatt (utenom kontingentfaktura). 

– Gratis innmelding i desember. Dette er en vanlig ordning i mange organisasjoner. 

Medlemmer som melder seg inn sent på året bør ikke få kontingent før påfølgende år. 

Noen velger å unnlate å melde seg inn pga. dette sent på året, og blir kanskje borte. 

– Oppfølging av medlemmer. Lagene bør tillegges oppgaven med å følge opp dem som ikke 

betaler, for å beholde dem som medlemmer i større grad enn i dag. Det bør være en av 

forpliktelsene et travlag har. Vi vet om medlemmer som har blitt borte fordi de ikke har 

fått faktura og ikke er klar over at de må hente den ut på Min side, men som ville blitt 

værende som medlemmer om de ble gjort oppmerksom på det. 

– Informasjon om medlemskap, medlemsfordeler og invitasjon i alle henvendelser til ikke-

medlemmer. Alle som er i kontakt med DNT via eierskifter, klasseløp, fødselsmeldinger 

etc., og som ikke er medlem, bør få med et vedlegg hvor det inviteres til å bli medlem, 

informasjon om fordeler for personen selv, som medlemspriser på transaksjoner, og 

viktigheten av en sterk medlemsmasse for DNT. Det er trolig et potensiale for nye 

medlemmer blant denne gruppen. 
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Styrets innstilling: Forslagsstiller fremmer mange forslag – av ulik karakter. De fleste går direkte på 
administrasjonens arbeid. Forslaget som omhandler innmelding (gratis travlagsmedlemskap) kan 
imidlertid medføre at loven må justeres. Det være seg medlemmets rettigheter/plikter og 
beregningsgrunnlaget for organisasjonsleddenes representasjon der ordet «betalende» står sentralt. 

 
Styret foreslår derfor at forslagene oversendes styret i DNT for videre behandling og oppfølging. 
 
Følgende hadde ordet i saken: 
Anette Isaksen, Innlandet Travforbund 
Erik Skjervagen, styreleder i DNT 
Ole Bjørn Hoppestad, Østfold Travforbud 
Svein Morten Buer, generalsekretær i DNT 
 
Innlandet Travforbund endret sitt forslag under behandling av saken til å lyde: 
Styret utarbeider og innfører en fastsatt rutine for medlemsoppfølging og rekruttering som 
involverer disse punktene, så langt det er gjennomførbart og med eventuelle tilleggspunkter som 
styret finner relevant. 
 
Etter en rask rådslagning blant styrets medlemmer, fant styret i DNT å kunne støtte et slikt forslag. 
 
Vedtak: Innlandet Travforbunds endrede forslag ble enstemmig vedtatt. 
 

 
SAK 13 FORETA VALG 
Det var totalt 65 stemmeberettigede under valg av styre, kontrollkomite og valgkomite. Til øvrige 
valg var det 71 stemmeberettigede. 

 
Valgkomiteen har bestått av: Tom Rune Bratlien (leder), Endre Storhaug, Asbjørn Opdal, May-Liss 
Hansen og Tone Blindheim. 

 
Valgkomiteens leder Tom Rune Bratlien redegjorde for komiteens arbeid, hvem som var på valg og 
deres innstilling. I tillegg ble det informert om endringer fra opprinnelig innstilling. Dette gjaldt 
kontrollkomiteen og domskomiteen. 

 
Kandidatene som var innstilt til DNTs styre, og som var til stede i salen, presenterte seg for 
generalforsamlingen: 
 
Øistein Magnar Andresen, Oslo og Akershus Travforbund 
Petter Andreas Astrup Baalsrud, Midt-Norge Travforbund 
Kari Agerlie, Vestenfjeldske Travforbund 
Sindre Lutdal Nyeng, Midt-Norge Travforbund 

 
Dirigent Erik Unaas orienterte om det formelle rundt valget. 
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STYRET 
 
Valg av nestleder: 
Valgkomiteens innstilling: Øistein M. Andresen, Oslo og Akershus Travforbund. 
 
Vedtak: Øistein M. Andresen ble enstemmig valgt som nestleder for 2 år. 
 
 
Valg av styremedlemmer: 
Valgkomiteens innstilling: Petter A. A. Baalsrud, Midt-Norge Travforbund og Kari Agerlie, 
Vestenfjeldske Travforbund. 
 
Vedtak: Petter A.A. Baalsrud og Kari Agerlie ble enstemmig valgt til styremedlemmer for 2 år. 
 
 
Valg av varamedlemmer: 

 
1. varamedlem: 
Valgkomiteens innstilling: Jan Gjennestad, Vestenfjeldske Travforbund. 

 
Følgende hadde ordet i saken: 
Oddvar Tuverud, Oslo og Akershus Travforbund 
 
Tuverud fremmet benkeforslag på Espen A. Schem som 1. varamedlem. 
 
Valgresultatet ga 46 stemmer til Espen A. Schem og 19 stemmer til Jan Gjennestad. 
 
Vedtak: Espen A. Schem ble valgt til 1. varamedlem for 1 år. 

 
 

2. varamedlem: 
Valgkomiteens innstilling: Espen A. Schem, Oslo og Akershus Travforbund. 

 
Følgende hadde ordet i saken: 
Oddvar Tuverud, Oslo og Akershus Travforbund 
 
Tuverud fremmet benkeforslag på Sindre L. Nyeng som 2. varamedlem. 
 
Vedtak: Sindre L. Nyeng ble enstemmig valgt til 2. varamedlem for 1 år. 

 

 
3. varamedlem: 
Valgkomiteens innstilling: Sindre L. Nyeng, Midt-Norge Travforbund. 

 
Følgende hadde ordet i saken: 
Oddvar Tuverud, Oslo og Akershus Travforbund 
 
Tuverud fremmet benkeforslag på Jan Gjennestad som 3. varamedlem. 

 
Vedtak: Jan Gjennestad ble enstemmig valgt til 3. varamedlem for 1 år. 
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KOMITEER: 

 
Kontrollkomiteen 
Valgkomiteens innstilling: 
Medlem: Gunnar Eilefstjønn, Telemark Travforbund, 2 år 
Medlem: Tor Jan Tjosevik, Rogaland Travforbund, 2 år 
Varamedlem: Stine Ambjør, Innlandet Travforbund, 1 år 
 
Vedtak: Valgkomiteens innstilling ble enstemmig vedtatt.  
 
 
Avlskomiteen kaldblod 
Valgkomiteens innstilling: 
Medlem: Elin Bergseth, Innlandet Travforbund, 2 år  
Medlem: Karoline Bakke Wethal, Østfold Travforbund, 2 år 
1. varamedlem: Håkon Steine, Vestenfjeldske Travforbund, 1 år 
2. varamedlem: Line Firmann Torp, Innlandet Travforbund, 1 år 
 
Vedtak: Valgkomiteens innstilling ble enstemmig vedtatt. 
 
 
Avlskomiteen varmblod 
Valgkomiteens innstilling: 
Medlem: Ments Tore Møller, Rogaland Travforbund, 2 år  
Medlem: Anita Sønsteby, Buskerud Travforbund, 2 år 
1. varamedlem: Christine Storhaug, Oslo og Akershus Travforbund, 1 år 
2. varamedlem: Atle Opstvedt, Vestenfjeldske Travforbund, 1 år 
 
Vedtak: Valgkomiteens innstilling ble enstemmig vedtatt. 
 
 
Påtalekomiteen 
Valgkomiteens innstilling: 
Medlem: Per Dag Hole, Innlandet Travforbund, 2 år 
Medlem: Øistein Eriksen, Oslo og Akershus Travforbund, 2 år 

1. varamedlem Ragnhild Olsen, Nord-Norge Travforbund, 1 år 
2. varamedlem: Eirin Vinvand, Agder Travforbund, 1 år 
 
Vedtak: Valgkomiteens innstilling ble enstemmig vedtatt. 
 
 
Domskomiteen 
Valgkomiteens innstilling: 
Medlem: Randi Wahl, Vestfold Travforbund, 2 år  
Medlem: Anders Morken, Innlandet Travforbund, 2 år 
1. varamedlem: Hans Sigmund Vister, Østfold Travforbund, 1 år 
2. varamedlem: Cecilie H. Andersson, Østfold Travforbund, 1 år 
3. varamedlem: Elisabeth B. Carlsen, Buskerud Travforbund, 1 år 
 
Vedtak: Valgkomiteens innstilling ble enstemmig vedtatt.  
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Appellkomiteen 
Valgkomiteens innstilling: 
Medlem: Lars Borge Andersen, Østfold Travforbund, 2 år 
Medlem: Anne Mette Berg-Christiansen, Midt-Norge Travforbund, 2 år 
1. varamedlem: Lars Erik Aas, Oslo og Akershus Travforbund, 1 år 
2. varamedlem: Per Jørgensen, Nord-Norge Travforbund, 1 år 
3. varamedlem: Ragna R. Okkenhaug, Midt-Norge Travforbund, 1 år 
 
Vedtak: Valgkomiteens innstilling ble enstemmig vedtatt.  
 
 
Lovkomiteen 
Valgkomiteens innstilling: 
Medlem: Tore E. Brath, Buskerud Travforbund, 2 år  
Medlem: Ragnhild Tjaum, Rogaland Travforbund, 2 år 
1. varamedlem: Anne Guro Herregården, Telemark Travforbund, 1 år  
2. varamedlem: Rune Arild Hansen, Oslo og Akershus Travforbund, 1 år 
 
Vedtak: Valgkomiteens innstilling ble enstemmig vedtatt.  
 
 
Valgkomiteen 
Styret endret sitt opprinnelige forslag, i samråd med Landsrådet. 
Styrets forslag ble da som følger:  
Medlem: Tom Rune Bratlien, Innlandet Travforbund, 2 år  
Medlem: Asbjørn Opdal, Midt-Norge Travforbund, 2 år  
Medlem: Charlotte Svendsen, Rogaland Travforbund, 2 år 
1. varamedlem: Kai Sundberg, Agder Travforbund, 1 år 
2. varamedlem: Gunnar Flåten, Vestfold Travforbund, 1 år 
3. varamedlem: Liss-Karin Sandvik, Nord-Norge Travforbund, 1 år 
 
Vedtak: Styrets innstilling ble enstemmig vedtatt. 
 

 

STATSAUTORISERT REVISOR 
Styrets forslag: BDO 

 
Vedtak: Styrets forslag ble enstemmig valgt. 
 
Det var ikke flere saker til behandling og generalforsamlingen ble deretter hevet. 

 
 
 

Gardermoen 30. april 2022 
 
 
 
 

 
Margrete Dysjaland   Anita Sønsteby   Torgeir Bakken 
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