
NORMALLOV FOR TRAVFORBUND
* * *

Lov

for …………………………..... travforbund, stiftet .……...……… (dato/år)

Vedtatt den ………………............. med senere endringer på forbundets 

generalforsamling senest av ……………………….....................................

Godkjent av Styret i DNT den .......……………….....................................

§ 1 Navn

…………………………............ travforbund stiftet …………….................,

er medlem av Det Norske Travselskap, Sentralforbund for travsport og

avl (senere kalt DNT) og består av lokale travlag hjemmehørende i

…………………………............................................................ fylke/fylker.

§ 2 Formål

(1) Forbundets formål er å arbeide for norsk travsport og dens interesser
innenfor rammen av DNTs lover og bestemmelser, herunder for 
utbredelse og effektivisering av travsporten og hesteavl innen eget
distrikt.

(2) Travforbundet skal følge opp vedtak, pålegg og reguleringer som 
er fattet av DNT.
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§ 3 Organisasjon

(1) …………………………............................... travforbund har sitt sete i

…………………………...................................................... kommune.

(2) Travforbundet er selveiende og består av lokale travlag hjemme-

hørende i ………………………….................................... fylke/fylker.

(3) …………………………....... travforbund er medlem av DNT og er et

fellesorgan for travlagene innen sitt geografiske område.

(4) Reglene i DNTs lov kapittel 1, 2, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 
og 16 gjelder for travforbund uavhengig av hva som måtte stå i 
travforbundets egen lov.

§ 4 Arbeidsoppgaver

Travforbundet skal arbeide med:
a) samle samtlige travlag innen sitt distrikt til samarbeid og å 

arbeide for opprettelse av nye travlag hvor man finner det 
formålstjenlig.

b) samarbeide med sitt eget regionale driftsselskap for økt spill, 
økte inntekter og utvikling av travsport i regionen.

c) samarbeide med travlagene, legge til rette for travløp samt 
drive opplysningsarbeid om travsport, hesteavl, rekruttering,
spill og de interesser som står i forbindelse med dette.

d) virke som koordinator mellom travlagene og DNT gjennom 
formidling av informasjon og kontroll med at lagenes virksomhet
drives i samsvar med DNTs lover, bestemmelser, strategier og 
retningslinjer.

e) en gang hvert halvår innkalle representanter fra samtlige travlag 
og samarbeidende organisasjoner innen forbundet til 
travkonferanse/temamøte.

f)  levere årsrapport innen fristen i henhold til retningslinjer vedtatt 
av DNT-styret.

2



3

§ 5 Representasjon på generalforsamling 
samt valgbarhet

(1) På generalforsamlingen i travforbundet møter med stemmerett:
a) valgte representanter fra hvert av travlagene som er medlem

som er medlem av travforbundet. Hvert lag har rett til å møte
med 1 representant for de første 50 betalende medlemmene,
og ytterligere 1 representant for hvert påbegynte 50. betalende
medlem, inkludert lagets æresmedlemmer og hederstegn-
innehavere. 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.

c) Styret. Styrets medlemmer har stemmerett i alle saker unntatt 
behandling av årsberetning, regnskap samt ved valg av styre 
og valgkomité.

(2) På generalforsamlingen møter med talerett men uten stemmerett:
a) representant fra overordnet organisasjonsledd.
b) medlemmer eller representanter for nedsatte utvalg.
c) travforbundets revisor.
d) æresmedlemmer og personer med travforbundets hederstegn.
e) forbundssekretæren.

(3) For å ha stemmerett og være valgbar må man være fylt 16 år og 
ha oppfylt medlemsforpliktelsene. Stemmer kan ikke avgis med 
fullmakt eller forhåndsstemmer.

(4) Travlag som har hatt færre enn 15 betalende medlemmer over 16 år
pr. 31/12 året før generalforsamlingen, inkludert lagets æres-
medlemmer og hederstegninnehavere, eller ikke har levert års-
rapport innen fristen, mister sin representasjonsrett, herunder tale- 
og stemmerett til generalforsamlingen(e) i travforbundet det an-
gjeldende året (det året rapporten skulle vært innlevert). Laget har
rett til å være til stede som observatør på generalforsamlingen(e).



§ 6 Tillitsvalgtes godtgjørelse

Tillitsvalgte i travforbundet kan motta refusjon for nødvendige, 
dokumenterte utgifter som påføres vedkommende i utførelsen av 
vervet, men ikke tapt arbeidsfortjeneste.

§ 7 Inhabilitet

(1) Tillitsvalgte, oppnevnte representanter og ansatte i et organisasjons-
ledd er inhabil til å tilrettelegge grunnlaget for en avgjørelse eller
til å treffe avgjørelse:
a) når vedkommende selv er part i saken.
b) når vedkommende er i slekt eller svogerskap med en part i opp-

stigende eller nedstigende linje eller i sidelinje så nær som søsken.
c) når vedkommende er gift med, forlovet, eller samboer med en

part.
d) når vedkommende har ledende stilling eller er medlem av styret

i et organisasjonsledd som er part i saken.
e) når vedkommende er leder for eller har ledende stilling, eller er

dominerende aksjonær i et selskap som er part i saken.

(2) Likeså er tillitsvalgte, oppnevnte representanter og ansatte inhabil
når andre særegne forhold foreligger som er egnet til å svekke
tilliten til vedkommendes upartiskhet, blant annet skal det legges 
vekt på om avgjørelsen i saken kan innebære særlig fordel, tap 
eller ulempe for vedkommende selv, eller noen som vedkommende
har nær personlig eller forretningsmessig tilknytning til. Det skal 
også legges vekt på om inhabilitetsinnsigelse er reist av noen part.

(3) Inhabilitetsspørsmålet avgjøres av det aktuelle organ. Avgjørelsen 
kan påklages til lovkomiteen, jfr. DNTs lov § 7.6 (3). 

(4) Inhabilitetsreglene får ikke anvendelse dersom det er åpenbart at
den tillitsvalgte eller ansattes tilknytning til saken eller partene 
ikke vil kunne påvirke vedkommendes standpunkt.

(5) Er en overordnet inhabil, kan avgjørelse i saken heller ikke treffes 
av direkte underordnet i samme organisasjonsledd.
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(6) Verken revisor eller medlem av kontrollkomité kan ha styreverv i
organisasjonsledd eller være medlem av doms- eller appellkomité 
i samme organisasjonsledd eller ha andre valgte tillitsverv innen 
organisasjonen. Styremedlemmer i travforbund og sentralforbund 
kan ikke være medlemmer av doms- eller appellkomité innen 
organisasjonen.

§ 8 Straffesaker mv.

(1) For alle straffesaker gjelder DNTs lov Kap. 11.

(2) Øvrige sanksjoner kan kun skje i henhold til gjeldende reglement 
og bestemmelser vedtatt av DNT.

§ 9 Generalforsamlingen

(1) Travforbundets øverste organ er generalforsamlingen som holdes 
hvert år innen 15. mars.

(2) Generalforsamlingen innkalles med to måneders varsel, direkte til 
medlemmene, jfr. DNTs lov § 2.9.

(3) Forslag som skal behandles på generalforsamlingen må være 
travforbundets styre i hende tre uker før generalforsamlingen.

(4) Fullstendig saksliste skal sendes de representasjonsberettigede 
innen 14 dager før generalforsamlingen. Sakslisten skal inneholde 
årsberetning, revidert regnskap, innkomne forslag og valgkomiteens
innstilling.

§ 10 Ledelse av generalforsamlingen

Generalforsamlingen ledes av valgt(e) dirigent(er). Dirigenten(e) behøver
ikke være medlem av travforbundet, jfr. DNTs lov § 2.11.



§ 11 Generalforsamlingens oppgaver

(1) Generalforsamlingens skal, jfr. DNTs lov § 5.5:
a) godkjenne innkalling og saksliste.
b) velge dirigent, referent og 2 personer til å undertegne protokollen.
c) behandle styrets årsberetning.
d) behandle revidert regnskap.
e) behandle aktivitetsplan.
f) fastsette medlemskontingent.
g) fastsette godtgjørelse til styrets medlemmer.
h) behandle innkomne forslag.
i) foreta følgende valg av:

– styreleder
– nestleder
– øvrige styremedlemmer
– varamedlemmer til styret
– representanter til DNTs generalforsamling med varamedlemmer
– valgkomité
– registrert revisor eller to valgte revisorer med ett varamedlem

(2) Styret i travforbundet skal bestå av minimum 5 medlemmer og 2
varamedlemmer. Funksjonstiden til styrets medlemmer er 2 år,
med mulighet for gjenvalg. Det ene året velges minimum 2 med-
lemmer, det andre året velges minimum 3 medlemmer. Styreleder
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, inkludert varamedlemmer, skal så langt det er mulig ha et 
medlem som er 26 år eller yngre, jfr. DNTs lov § 2.5.

(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 æresmed-
lemmer og hederstegninnehavere, som tilhører travforbundet delt
på 100. Standard avrundingsregler skal benyttes. Antall vararepre-
sentanter som velges skal tilsvare minst halvparten av antall repre-
sentanter. Vararepresentantene velges i rangert rekkefølge.
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(4) Valgkomiteen består av 3 medlemmer og velges for 3 år av gangen,
men dog slik at ett av komiteens medlemmer er på valg hvert år. 
Det velges også ett varamedlem som er på valg hvert år. Komiteen 
velger selv sin leder.

§ 12 Stemmegivningen
(1) Med mindre annet er bestemt i denne lov, skal et vedtak, for å

være gyldig, være truffet med alminnelig flertall (mer enn halv-
parten) av de avgitte stemmer. Ingen representant har mer enn 
en stemme. Blanke stemmer skal anses som ikke avgitt.

(2) Valg foregår skriftlig dersom det fremmes krav om det. Hvis det
skal være skriftlige valg, kan bare foreslåtte kandidater føres opp
på stemmeseddelen. Stemmesedler som er blanke, eller som inne- 
holder ikke foreslåtte kandidater, eller ikke inneholder det antall det
skal stemmes over, teller ikke, og stemmene anses som ikke avgitt.

(3) Når et valg foregår enkeltvis eller det skal velges flere ved en
avstemning, må alle for å kunne anses som valgt, ha mer enn 
halvparten av stemmene. Dette gjelder ikke ved valg av vara-
medlemmer. Hvis ikke tilstrekkelig mange kandidater oppnår 
minst 50 % i første runde, anses de valgt som har fått mer enn
halvparten av stemmene. Det foretas så omvalg mellom de øvrige 
kandidatene og de som har fått flest stemmer anses som valgt.

§ 13 Ekstraordinær generalforsamling i travforbundet
(1) Ekstraordinær generalforsamling i travforbundet innkalles av styret i

travforbundet med minst 14 dagers varsel:
a) etter vedtak på travforbundets generalforsamling.
b) etter vedtak i overordnet organisasjonsledd, 

jfr. DNTs lov § 2.13 (1).
c) etter vedtak i styret i travforbundet.
d) når minst 1/3 av travlagene forlanger det.

(2) Saksliste og andre nødvendige saksdokumenter skal følge vedlagt 
innkallingen.

(3) På ekstraordinær generalforsamling behandles kun de saker som er
nevnt i innkallingen. 



§ 14 Travforbundets styre

(1) Styret er travforbundets høyeste myndighet mellom general-
forsamlingene. 

(2) Styremøtene ledes av styrets leder. I styreleders fravær ledes 
styremøtene av nestleder. Er både leder og nestleder fraværende 
velges møteleder blant de møtende styremedlemmene. 

(3) Styret skal:
a) utføre sine oppgaver etter loven, reglementer, og særskilte

bestemmelser som fastsettes av DNT og iverksette general -
forsamlingens og overordnede travmyndighets vedtak.

b) behandle og avgjøre alle saker som ikke er tillagt DNT, general-
forsamlingen eller domsorganer.

c) forestå travforbundets administrasjon og føre nødvendig kon-
troll med travforbundets totale økonomi i henhold til gjeldene
lover, instrukser, reglement og bestemmelser.

d) representere travforbundet utad.
e) skal oppnevne utvalg som skal arbeide med rekrutterings- og

ungdomstrav. Andre utvalg oppnevnes etter behov.
f) utarbeide forslag til aktivitetsplan med budsjett.
g) utarbeide terminliste for lokale travløp og regionale premieløp.
h) innstille på opptak av nye travlag.

4) Styret innkalles av styrets leder når denne finner det nødvendig
eller når minst 3 styremedlemmer forlanger det.

5) Styret er beslutningsdyktig når minst 3 styremedlemmer/
varamedlemmer er til stede.

(6) Alle avgjørelser i styret treffes med alminnelig flertall.
Ved stemmelikhet er møteleders stemme avgjørende.

(7) Føre protokoll over styrets møter. Styrets vedtak føres inn i
 protokollen. Dissenser skal protokollføres. Protokollen underskrives
i påfølgende styremøte eller så raskt det er praktisk mulig.

8) Travforbundets signatur innehas av styrets leder sammen med 
2 øvrige styremedlemmer.

9) Et fulltallig styre kan tildele æresmedlemskap og hederstegn i trav-
forbundet.8
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§ 15 Komiteer og utvalg

(1) Travforbundet skal ha valgkomité som velges på fritt grunnlag på 
generalforsamlingen i travforbundet etter innstilling fra valgkomiteen
og har som oppgave å legge frem innstilling på kandidater til alle 
øvrige tillitsverv som skal velges på generalforsamlingen.

(2) Styret skal oppnevne utvalg som skal arbeide med rekrutterings- 
og ungdomstrav. Andre utvalg oppnevnes etter behov.

§ 16 Sekretærfunksjon

(1) Travforbundets sekretærfunksjon ivaretas av ansatt person med 
arbeidsavtale i DNT, alternativt av en ansatt i driftsselskapet 
tilknyttet travbanen.

(2) Sekretæren er underlagt instruks fra DNT.

(3) Sekretæren skal ivareta travforbundets daglige interesser og utføre
de oppgaver som pålegges av forbundsstyret og DNT.

(4) Sekretæren kan ikke inneha valgte tillitsverv innen travsporten.

§ 17 Sammenslåing av travforbund

(1) To eller flere travforbund kan slå seg sammen når:
a) de involverte travforbund vedtar sammenslåing på ordinær

generalforsamling med 2/3 flertall av de avgitte stemmer, og
b) de involverte travforbundene gjentar vedtaket med 2/3 flertall 

av de avgitte stemmer på en ekstraordinær generalforsamling 
senest seks måneder etter vedtak på ordinær generalforsamling.

(2) Etter at kvalifisert vedtak er fattet på ordinær og ekstraordinær
generalforsamling innkalles det til konstituerende møte i det nye
travforbundet hvor navn og lover vedtas og de valg som er nevnt i
DNTs lov § 5.5 (1) i).

(3) Vedtaket om sammenslåing trer ikke i kraft før DNT har godkjent
det sammenslåtte travforbundets navn og lover. 



(4) Alle eiendeler, midler, anlegg, utstyr, rettigheter, forpliktelser og
medlemmer tilhørende forbundene overføres til det nye forbundet.

§ 18 Lovendring

(1) Endringer i travforbundets lov kan bare foretas på ordinær eller
ekstraordinær generalforsamling etter å ha vært oppført på saks -
listen og krever 2/3 flertall av de avgitte stemmer.
Lovendringer må sendes DNT til godkjennelse.

10


