
 
Protokoll 

Årsmøte i Travavl.no 

Fredag 10. februar 2017 kl. 19.00 på Scandic Gardermoen. 

Tilstede 14 stemmeberettigede medlemmer. 

Leder Per Erik Hagen ønsket velkommen til årsmøtet 2017 

Saker: 

1. GODKJENNING AV INNKALLING 

2. VALG AV DIRIGENT 

3. ÅRSBERETNING 

4. REVIDERT REGNSKAP 

5. FASTSETTELSE AV MEDLEMSKONTINGENT FOR 2017 

6. INNKOMNE FORSLAG 

7. Valg 

 

 
 
 
Sak 1.Vedtak: Innkallingen ble enstemmig godkjent 
 
Sak 2. Forslag til dirigent Per Erik Hagen. Vedtak: Enstemmig valgt 
 
Sak 3. Per Erik presenterte årsberetningen for 2015. Vedtak: Beretningen ble enstemmig godkjent 
 
Sak 4. Per Erik presenterte revidert regnskap for 2015. Vedtak: Regnskapet enstemmig godkjent. 
 
Sak 5. Forslag om at kontingenten for 2017 videreføres med kr. 300,- Vedtak: Enstemmig godkjent. 
 
Sak 6. Innkomne forslag 
 

1) Engasjement for å styrke hingsteparken og senke kostnader.  

Styret har arbeidet med et konsept for å løfte norsk oppdrett ved å skaffe tilveie en 

avlshingst som kan løfte kvaliteten på norsk oppdrett ytterligere, kombinert med lavere 

kostnader via bruk av fersk sæd. En undersøkelse hos medlemmene viste at det uten å ha en 

konkret hingst å vise til var tilgjengelig rundt 1,5 millioner hos interesserte oppdrettere. Med 

et konkret og attraktivt navn på blokka tror styret det er rundt 3 millioner å hente ut. Styret 



er også av den oppfatning at en slik tanke ved modning vil øke interessen blant oppdrettere, 

og da er vi nær å kunne realisere et prosjekt. 

 

Følgende prinsipper ligger bak: 

Hingsten skal være av meget attraktiv. 

Hingsten skal stå oppstallet i Norge. 

Hingsten skal helt eller delvis syndikeres av norske oppdrettere. 

Travavl.no skal ikke eie hingsten, men legge til rette for at medlemmer som ønsker det kan 

gå sammen. 

Sæd kan også distribueres til andre land for å styrke inntjeningen. 

 

Forslag til vedtak: 

Styret ber om årsmøtets fullmakt til å gå videre med arbeidet etter de angitte prinsipper. 

1. Vedtak: Styrets innstilling til forslaget vedtatt 
 

 Forslag innsendt av Atle Opstvedt: 
 

2) FORMAT PÅ EKSISTERENDE KLASSELØPSAUKSJON. Jeg har erfaring med en rekke auksjoner i 
Europa og USA og er av den oppfatning at auksjonsringen som brukes på Bjerke er for stor. 
Jeg ser stort sett hele auksjonen og har merket meg at majoriteten av individene blir 
"skremt" av å komme inn i sandgropen, både med tanke på lys og størrelse.  
 

Forslag: Jeg ber derfor om at travavl.no tar initiativ til at auksjonsringen gjøres betraktelig mindre i 
tråd med andre internasjonale auksjoner hvor det er avsatt plass nok til at hestene kan sees på en 
gunstig måte uten at de blir unødig stresset eller må vandre unødig.  
 
Styrets vurdering: 
Auksjonen er et DNT-arrangement der travavl.no kan påvirke gjennomføringen via evalueringer, 
kontaktmøter og i dialog for øvrig. Styret foreslår at det nye styret i travavl.no tar med seg 
synspunktet i en hestefaglig vurdering av auksjonen. 
 

2. Vedtak: Styrets innstilling til forslaget vedtatt mot 3 stemmer. 
 

Forslag innsendt av Atle Opstvedt: 
 

3) PLASSEN RUNDT TELTENE FØR AUKSJON. Her hersker rent anarki med en rekke nesten 
ulykker og er totalt sett lite salgsfremmende  

 
Forslag: Jeg ber om at travavl.no tar initiativ til at området deles inn i baner hvor de som ønsker å 
vise fram sine hester kan spasere i baner uten fare for kollisjoner med andre, samt at gangene i selve 
teltene får større plass til ren fremvisning av individene.  
 
Styrets vurdering: 
Auksjonen er et DNT-arrangement der travavl.no kan påvirke gjennomføringen via evalueringer, 
kontaktmøter og i dialog for øvrig. Styret foreslår at det nye styret i travavl.no tar med seg 
synspunktet i en hestefaglig vurdering av auksjonen. 
 
Vedtak: Styrets innstilling falt mot 8 stemmer, Atle Opseth sitt forslag ble vedtatt. 
 



 
 

Forslag innsendt av Atle Opstvedt: 
 

4) ØKNING AV ANTALL SALGSKANALER FOR OPPDRETTERE. Jeg ser sterkt behovet for et marked 
hvor man kan selge en blanding av løpshester, unghester og avlshopper (drektig eller ikke), 
såkalt miks auksjon. Jeg har innhentet priser fra italienske aktører for å få en pekepinn på 
kostnader. Det er da skissert påmeldingsavgift € 200 + 2% kommisjon for selger, 6% 
kommisjon for kjøper (ingen kommisjon for de som kjøper tilbake sine deltakere). I tillegg 
tilkommer eventuell reklame  
 

Forslag: Jeg ber travavl.no ta initiativ til å gjennomføre miks auksjoner for omsetning av hester for 
det norske markedet. Det mangler helt klart en ordentlig kanal for det profesjonelle markedet utover 
dagens klasseløpsauksjon  
 
Styrets vurdering:  
Styret er enig i at vi trenger kanaler for å omsette avlshester. Auksjonen som ble gjennomført for 
salg av Folkehestene, rett etter V75-løp, kan være en bra modell for auksjoner 2-3 ganger i året. 
Disse bør gå i regi av DNT, gjerne i samarbeid med travavl.no og Veikle Balder. 
 

Vedtak: Forslaget oversendes styret for videre behandling 
 
 

Forslag innsendt av Atle Opstvedt: 
 

 
5) DEFINISJON AV OPPDRETTER. Det foregår i tråd med annen økonomi og andre bransjer 

kontinuerlige endringer også i hvordan et oppdrett blir gjennomført. Det er ikke alle gitt å ha 
en avlsmerr stående på egen gård eller tun, og/eller man søker større konstellasjoner for å 
sikre en høyest mulig kvalitet på hele veien fra inseminasjon, fødsel til leveranse på auksjon. 
For noen har dette medført at deler av produksjonen er blitt satt ut (outsourced) til andre 
land, men det gjør ikke aktørene mindre profesjonelle eller innsatsvillige. Jeg ber om at 
travavl.no tar opp i sine arbeidsoppgaver problemstillinger som gjelder slike oppdrettere 
også. Å være en initiativtaker og tenketank for hvordan slike ting kan samles geografisk i 
kraftsentre rundt i Norge fremfor utenlands, er vel så viktig, men ikke i konkurranse med å 
kjøpe inn hingster til små og gjennomsiktige markeder. 
 

Styrets vurdering: 
Vi trenger oppdrettere av alle kategorier. Med dagens urbanisering vil behovet for steder der 
hopper og unghester være økende i tiden som kommer. Travavl.no vil gjerne bidra til at flere 
dyktige aktører skaffer seg hestekompetanse og ser mulighet til å oppstalle avlshopper og 
unghester for andre.  
 

Vedtak: Styret kan oppfordre til at noen etablerer et slikt senter. 
 
 
 
Sak 7. Valg 

 

To styremedlemmer for 2 år. 

Valgkomiteens forslag: 



Ann Berit Sagedal 

Edina Ydersbond (fratrådte valgkomiteen da hennes kandidatur ble fremmet) 

Vedtak: Enstemmig valgt  

 

 

 

Leder blant styrets medlemmer 

Valgkomiteens forslag: 

Per Erik Hagen. Vedtak: Enstemmig valgt 

 

 

 

To revisorer for 1 år 

Valgkomiteens forslag: 

Lage Rosten  

Stein Fossan 

Vedtak: Enstemmig valgt 

 

 

 

Valgkomite 

Medlemmer av valgkomiteen velges for 3 år om gangen. Eldste medlem fungerer som leder. 

 

Valgkomiteen har bestått av: 

Hans Tronstad ( leder), Bente Kurås Lilleengen og Edina Ydersbond.   

 

Valgkomiteens forslag: 

Det er styret i Travavl.no som innstiller nytt medlem i valgkomiteen. 

Styret innstiller på: Hans Tronstad, Bente Kurås Lillengen og Nils Otto Bergslien 

Vedtak: Enstemmig valgt 

 

 

 

 Godgjørelse til styret. 

Valgkomiteen foreslår at satsene for 2017 forblir uendret: 

 

Leder av styret kr. 5.000,- pr. år. 

Styremedlemmer kr. 2.500,-  pr år.  

Varamedlemmer får honorar etter antall deltatte møter. 

Vedtak: Enstemmig godkjent  

 

 

 

 

 

 

 

Ann Berit Sagedal/referent 

 

 



  


