
      
 

 

PROTOKOLL FÖRT VID SVENSK TRAVSPORTS ORDINARIE FULLMÄKTIGEMÖTE 2021-

04-21, TEAMS 

 

Svensk Travsports ordförande Marjaana Alaviuhkola hälsade välkommen och öppnade mötet. 

 

Vice Vd:n Ulf Hörnberg redogjorde för ett inkommit förslag att spela in mötet med syfte att i 

efterhand kunna avlyssnas av andra medlemmar. Det skulle enligt den som inkom med förslaget 

möjliggöra för Travsveriges aktiva, banor och basorganisationer att avgöra om medlemmarnas 

företrätts av sina ledamöter på ett kompetent, påläst samt korrekt sätt i enlighet med sina stadgar, 

stämmobeslut eller på annat sätt uttryckta vilja. 

 

Informerades att utifrån Svensk Travsports GDPR-ansvar räcker det inte att en enskild motsätter sig 

inspelning. Det är problematiskt att med kort tidsperspektiv göra en inspelning, då information borde 

inkluderats i kallelsen. Det är beklagligt om en inspelning påverkar vad som sägs eller inte sägs på 

mötet. Erfordlig teknik etc. finns inte på plats ur ett GDPR-perspektiv. Om fullmäktige röstar för 

inspelning av mötet, måste Svensk Travsport som mötesarrangör, gå igenom inspelningen och 

eventuellt redigera delar som bryter mot GDPR.  

 

Informerades att enligt § 9 i stadgarna är fullmäktigemötet inte offentligt. Utöver anmälda delegater 

kan inbjudningar göras. Stadgeändring krävs om mötet ska vara offentligt i framtiden. 

 

Fullmäktige beslutade att föreningsstämman inte spelas in. 

 

Ordföranden sammanfattade därefter travåret 2020:  

 

2020 var ett extremt år på alla sätt. Covid 19-pandemin har påverkat en hel värld i grunden och 

travet var självklart inget undantag. Vi kan ändå se tillbaka på ett år där travsporten trots alla 

motgångar och utmaningar lyckades gå stärkta in i 2021.  

 

Det har varit ett utmanande år för alla. Banorna, hästägare, tränare, kuskar, hästskötare och övriga 

inom travsporten har kämpat med de nya förutsättningarna. Jag kan, å hela styrelsens vägnar, bara 

rikta ett stort tack till alla som kämpat på under det här året och lyckats hålla igång vår travsport och 

därmed tusentals arbetstillfällen. Vi har också genom tv och digitala kanaler lyckats sprida lite glädje 

och en annan typ av samhörighet till både nya och trogna travtittare.  

 

Travsporten har mött flera andra tuffa utmaningar 2020. Vi har till exempel Propulsion-ärendet och 

den stora organisationsöversynen som fortfarande har högsta prioritet. Jag känner ändå stor 

hoppfullhet inför 2021. Under förra året visade den svenska travsporten att man genom tydlighet, 

beslutsamhet och gemensamma ansträngningar kan ta sig an vilka utmaningar som helst. 

 

Den svenska travsporten är fortsatt framgångsrik och vår vision om att vara världens bästa travsport 

som är tillgänglig för alla med hästen i centrum, är fortsatt lika aktuell. Vi har en fantastisk sport med 

fantastiska hästar och vi vill bli fler. Även om det kvarstår många utmaningar att hantera har vi också 

fantastiska möjligheter, kanske större än någonsin. Det gäller nu att vi använder våra styrkor på rätt 

sätt så att vi kan fortsätta vara världsledande med de bästa hästarna, bra prispengar och världens 

bästa djurskydd. Det är vårt ansvar som travsportens högsta ledning och det beror bara på oss själva 

om vi låter det bli så. 



 

1 § Godkännande av dagordning  

 

Ordföranden föreslog att under punkt 7 även behandla styrelsens beslut om budget för 2021 och 

förtroenderådets rekommendation att öka kostnaderna med 150 mkr. Dagordningen godkändes 

därefter av fullmäktige. 

 

I samband med punkten informerades att kostnader och intäkter för avtalet med Danmark redovisas på 

ett extra fullmäktigemöte. 

 

2 § Val av ordförande vid stämman 

 

Anders Lindh valdes enhälligt till ordförande vid stämman. 

 

3 § Anmälan av styrelsens val av sekreterare vid stämman 

  

Mats Fransson anmäldes som styrelsens val av sekreterare vid stämman. 

 

4 § Fastställande av röstlängd  

 

Upprättades och fastställdes följande röstlängd: 

  

Dalarnas Travsällskap (50): Anders Jonsson 20, Lars Lindh 10, Kent Joas 10, Jeanette Kling 10 

Dalslands Travsällskap (10): Lars Ottosson 

Färjestads Travsällskap (40): Patrik Sandin  

Gotlands Travsällskap (20): Niklas Johansson  

Gävle Travsällskap (40): Bert Johnsson  

Hallands Travsällskap (40): Dag Eknér 

Jämtlands Travsällskap (30): Håkan Karlsson  

Jönköping-Vaggeryds Travsällskap (20): Kenneth Thollström 10, Kenth Carlsson 10  

Lindes Travklubb (20): Roland Berg 10, Hanna Aadel Eriksson 10 

Lycksele Travsällskap (10): Svea Eckerskog 

Nordmarkens Travsällskap (20): Birger Pettersson Wiik  

Norra Hälsinglands Travsällskap (30): Mattias Frick 15, Mats Persson 15  

Norrbottens Travsällskap (40): Lars Olofsson  

Norrlands Travsällskap (50): Johan Sundberg  

Siljans Travsällskap (30): Sven Eriksson  

Skånska Travsällskapet (60): Kerstin Peterson-Brodda 

Solängets Travsällskap (20): Göran Nordin 

Stockholms Travsällskap (90): Anders Holmgren 

Sydöstra Sveriges Travsällskap (30): Sten Bondesson  

Södra Hälsinglands Travsällskap (40): Carl-Erik Sandström  

Sörmlands Travsällskap (40): Björn Frössevi 

Tingsryds Travsällskap (10): Sven-Åke Gustafsson 

Wermlands Trafvarsällskap (10): Andreas Slätt 

Västergötlands Travsällskap (40): Magnus Sundén 

Åby Travsällskap (60): Sven Henriksson 20, Hans-Göran Johansson 20, Tony Löfqvist 20 

Ådalens Travsällskap (20): Björn Eriksson 

Örebro Travsällskap (40): Fredrik Askhem 30, Ylva Jönsson 10 

Östergötlands Travsällskap (30): Åsa Waern 

Töcksmark Travklubb (2): Marita Arvidsson  

Avelsföreningen för Svenska Varmblodiga Travhästen (50): Ingemar Alin  

B-Tränarnas Riksförbund (50): Ola Johansson 

Sleipner (50): Marita Arvidsson 20, Anita Löjdahl, 10, Bo Hjertsson 10, Jerker Bjurman 10 

SPTF (50): Maria Werner Gabrielsson 



STaR (50): Bengt Larwik 30, Hans Lindgren 10, Claes Ljung 10  

Travtränarnas Riksförbund (50): Jan Halberg 

Travhästägarna (50): Mikael Melefors 20, Mikael Lindqvist 10, Runar Johansson 10, Karin Roslund 

10 

Svensk Travsports styrelse (70): styrelseledamöterna vardera ägande 10 röster: Marjaana Alaviuhkola, 

Lina Bertilsson, Anders Källström, Remy Nilson, Mats Norberg, Marcus Persson, Saila Quicklund. 

 

Totalt 60 röstberättigade personer och 1 382 röster.  

 

Rolf Johnsson, Ovikens Travklubb, Sven-Olov Lindman, Västra Ångermanlands Travsällskap, Bengt 

A Runberg, Åby Travsällskap deltog utan rösträtt. Linnea Swartling SMR, Sara Lennartsson, 

sammankallande BAS och Fredrik Tenfält föreslagen ny ordförande för valberedningen var inbjudna 

observatörer. Därutöver deltog från valberedningen Jan R Larsson samt från kansliet Maria Croon, 

Ulf Hörnberg, Mats Fransson, Peter Linder och Per Wetterholm. 

 

5 § Val av två fullmäktige att jämte ordföranden justera protokollet och att tillika vara rösträknare  

 

Att jämte ordföranden justera dagens protokoll och tillika vara rösträknare valdes Mattias Frick, Norra 

Hälsinglands Travsällskap och Kerstin Peterson-Brodda, Skånska Travsällskapet. Avseende den 

digitala rösträkningen skedde samverkan med mötesordföranden och Per Wetterholm. 

 

6 § Fråga om fullmäktigemötet blivit behörigen utlyst  

 

Vice Vd:n informerade att datum för fullmäktigemöte ska meddelas samtliga medlemmar minst sex 

månader i förväg, vilket skedde 5 oktober 2020. Vidare ska kallelsen till fullmäktigemötet skickas 

minst tre veckor före sammanträde, vilket skedde 30 mars 2021.  

Fullmäktigemötet förklarades därmed vara i stadgeenlig ordning utlyst. 

 

7 § Styrelsens årsredovisning och revisorernas berättelse - Budget 2021 

 

Peter Linder, CFO, anmälde ”Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2020”. En 

genomlysande och grundlig redovisning åskådliggjorde det extrema året till följd av pandemin. 

Konstaterades samtidigt att det har varit stora positiva och negativa skiftningar i resultatet de senaste 

fyra åren. Organisation och ekonomiska flöden, resultat för Svensk Travsport, Svensk 

Travsport/STAB och koncernen samt finansiering av verksamheten och balansräkning redovisades. 

När året summeras kan fastställas att resultatmässigt har hela underskottet från 2019 tagits igen. Från 

ett stort eget negativt kapital så har tillförts eget kapitalt som totalt sett ökat med drygt 150 mkr och 

skulden har till övervägande del amorterats. Föreningen har en bra och stabil finansiell ställning. 

 

Årsredovisningen beskriver därutöver väsentliga händelser under året, förändringar och framtida 

utveckling och risker samt avdelningsvisa verksamhetsbeskrivningar. Resultat- och balansräkningar 

gicks igenom, där årets resultat efter skatt för koncernen uppgick till 572 446 tkr och moderföretaget 

redovisar ett resultat efter skatt om 317 890 tkr. 

 

Fullmäktigemötet uttryckte sin uppskattning för en utmärkt genomgång. 

 

Styrelsens årsredovisning lades med godkännande till handlingarna.  

 

Åsa Lundvall redogjorde därefter för revisionsberättelsen och tillstyrker att fullmäktigemötet  

fastställer resultaträkningen och balansräkningen och beviljar styrelsens ledamöter och Vd:n 

ansvarsfrihet för räkenskapsåret. 

 

Revisionsberättelsen lades med godkännande till handlingarna. 

 



Budget 2021: Utifrån förtroenderådets rekommendation om att ändra budgeten för 2021 genom att 

minska amorteringarna med 150 mkr och omfördela dem med 100 mkr till banorna och 50 mkr till 

prismedel redovisades en bedömning för ekonomin för 2021. Det finns ingen prognos för helåret 

2021. 

 

Styrelsen anser att ST/STAB:s ekonomi ska hanteras ansvarsfullt utifrån ett långsiktigt perspektiv och 

det är först efter bekräftat stabilt ökad intjäning som kostnadsmassan kan öka. Effekterna av en 

nivåhöjande kostnadsbas utan motsvarande ökning av intäkter/koncernbidrag får väsentliga negativa 

effekter. En eventuell ökning av kostnaderna under 2021 kan beslutas när en tydligare bild av 

utgången av året och hur travsportens ekonomi fortsatt påverkas av pandemin klargjorts. Prognos 1 

avser första tertialet för ATG och ST/STAB och hanteras i juni. Sådana har rutinerna för ATG, ST 

och banorna varit i många år i syfte att prognoserna ska vara väl genomarbetade. Eventuella nya 

medel försvinner inte för att vi avvaktar och målsättningen är att få ett nivåhöjande koncernbidrag 

från och med 2022. Den skattereservation på 200 mkr som ATG gjorde i bokslutet för 2019 påverkar i 

detta skede inte travsportens bokslut eller budget. Oavsett när nivåhöjning kommer så har banorna 

första prioritet. 

 

Fullmäktige diskuterade budgeten: 

 

• Flera ledamöter uttryckte missnöje och pekade på banornas och de aktivas trängda 

ekonomiska situation och behov av nya medel. Efter det starka resultatet 2020 och den till 

synes fortsatt positiva inledningen av 2021 finns utrymme att göra föreslagen förändring i år. 

• Andra inlägg uttryckte förståelse för styrelsens beslut att avvakta utvecklingen innan nya 

satsningar görs. 

• Styrelsen borde tagit intryck av ett enigt förtroenderåd att ändra budgeten. 

• Kritik riktades att Svensk Travsport inte förmår presentera en prognos efter drygt tre 

månader. Styrelsen måste förändra arbetsordningen. 

• I samband med Prognos 1 bör styrelsen överväga att besluta om nya satsningar 2021 där 

banorna prioriteras. Ett färdigt förslag kan förberedas till förtroenderådet 3 september och 

sedan omedelbart aktiveras under hösten. 

• Nya medel bör byggas in i det kommande nya fördelningssystemet. Annars blir den 

förändringen ogörlig. 

• Avstå från att lägga upp pengar i investeringsfond eller liknande. 

• Banorna ska ha första prioritet vid en nivåhöjning. 

• Medel bör beräknas årsvis. Går det bättre ett år kan medel höjas och går det sämre får medel 

dras tillbaka. 

 

Ordföranden sammanfattade styrelsens beslut: Budgeten förändras inte. Prognos 1 inväntas och 

styrelsen fortsätter därifrån arbetet med frågan om möjligheten till nya medel i samverkan med 

Strategiskt samråd. 

 

8 § Fråga om fastställande av resultat och balansräkning  

 

Styrelsen och VD har föreslagit att resultatet balanseras i ny räkning.  

Fullmäktige fastställde resultat- och balansräkningen, samt godkände föreslagen resultatdisposition.  

 

9 § Fråga om beviljande av ansvarsfrihet åt styrelsens ledamöter och verkställande tjänsteman 

 

Sörmlands- och Östergötlands Travsällskap yrkade på bordläggning på följande grunder: Då 

Propulsion-utredningen inte gått i mål och ärendet ej avgjorts finns inte tillräckliga underlag för att 

rösta för ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2020. Detta gäller de utbetalningar av prispengar och 

uppfödarpremier som gjorts innan ärendet färdigbehandlats i våra juridiska instanser och hur 

processen har hanterats i organisationen. Utan mer fakta och information kring detta som presenterats 



av andra än de som är föremål för ansvarsfrihetsomröstningen finns det enligt vårt förmenande inte 

tillräckliga underlag för att gå till beslut. 

Under paragraf 9 – Beviljande av ansvarsfrihet för styrelsen och verkställande tjänsteperson yrkar vi 

att: 

1. Frågan om ansvarsfrihetsfrågan bordläggs. 

2. Att styrelsen kallar till nytt Fullmäktige fyra – sex veckor från datumet för ordinarie 

Fullmäktigemöte (2021-04-21) med frågan om ansvarsfrihet för 2020 på dagordningen. 

3. Att gruppen som idag utgör Strategisk samråd, utom de som medverkar från styrelsen eller den 

rekryterade organisationen samt Sven Eriksson då han är med i STAD, får i uppdrag att bereda frågan 

om ansvarsfrihet med ett utredningsdirektiv som stöd. Detta utredningsdirektiv finns fogat till detta 

yrkande.  

Processmässigt vill vi att detta yrkande avgörs med en sluten omröstning i fullmäktige och att 

styrelsen ombeds att inte rösta. 

Utredningsuppdrag till Strategiskt samråd 

Strategiskt samråd får intill tiden för nästa fullmäktigemöte uppdrag att skapa ett underlag för 

diskussion om ansvarsfrihet för styrelse och verkställande tjänsteperson. Underlaget skall sedan delas 

med alla medlemmar i Svensk Travsport senast en vecka före det kommande fullmäktigemötet. 

Uppdrag fokuserar på hanteringen av Propulsionärendet och skall innehålla, men inte begränsas till: 

- Beslut och effektuerande av utbetalningar (prispengar och uppfödarmedel) under 2020 

- Bokföring/reserveringar med anledning av dessa utbetalningar 

- Upphandling av den s.k. externa utredaren 

- Korrespondens i samband med fakturering (anmodan av återbetalning) av prispengar från 

Propulsions ägare 

- Riskbedömning och konsekvens av faktureringen (anmodan av återbetalning) 

- Hanteringen av förundersökning 

- Hantering av kommunikation med STAD och ledamöter i STAD. 

Strategiskt samråd kan välja att utöka omfattningen av uppdraget om de anser att det gagnar 

sammanställning av underlaget som medlemmarna behöver för att kunna diskutera/rösta i 

ansvarsfrågan. Medlemmarna skall, om så sker, informeras om eventuella tillägg som görs. 

Utifrån medieuppgifter etc. om Propulsion-utredningen redovisade VD därefter förbundets arbete och 

agerande utifrån gällande rättsprocess, utredning, utspel i medier och kontakter med STAD samt 

hanterandet av personuppgifter (GDPR). Processen måste ha sin gång och STAD ska pröva frågan om 

ansvar. Utredningen handlade om att ta reda på om hästen var nervsnittad, om vilken information som 

har funnits vid olika tillfällen och vem som kan ha tagit del av den. Det råder ingen tveksamhet om att 

hästen är nervsnittad och därmed startat otillåtet. Det är därför resultatlistorna och de utbetalade 

prismedlen korrigerats. Fakta måste gå före att ge enskilda partsinlagor tolkningsföreträde eller ta 

mediala utspel för hela sanningar. Det finns ingen agenda här mer än att arbeta för travsportens bästa. 

Parallellt genomfördes en utredning som handlade om Svensk Travsports hanterande av ärendet. Den 

utredningen riktade skarp kritik mot dåvarande styrelse och ledning och pekade framförallt på behovet 

av att kvalitetssäkra processer och instruktioner för ökad internkontroll. Det är ett arbete som pågår. 

Fullmäktige diskuterade frågan: 



Kritik riktades mot den ton, populism och hat som debatten förs i olika media och att medlemmarna 

har ett ansvar att stå upp för sporten och dess styrelse. Ett mediadrev ska inte styra fullmäktiges 

beslut. Det är ett krypskytte som pågår mot styrelsen. Det vore hederligt att i vederbörlig ordning 

genom val utse nya styrelseledamöter om man är missnöjd. Ett stort antal ledamöter menade att 

ärendet adresserar reglementet och inte har något att göra med ansvarsfrågan. Den rättsliga processen 

ska ha sin gång. Revisionen föreslår också ett beviljande av ansvarsfriheten. STAD:s ordförande har 

brustit genom att uttala sig i medierna. Att bordlägga ansvarsfrihetsfrågan skulle tvärtom ha en 

negativ inverkan för travsporten. VD måste få vårt förtroende att arbeta klart med processen. 

Argument för förslaget pekade på vikten att medlemmarna känner trygghet inför ett beslut om att ge 

ansvarsfrihet i en komplex fråga. Det saknas information och därför bör frågan bordläggas till en 

utredning säkerställt hur ärendet hanterats. Det är betydelsefullt att debatten förs i travmedier och inte 

enbart i ST:s mötesforum. Det är anmärkningsvärt att styrelsen och STAD:s jurister har olika 

uppfattningar om vilka principer för rättsprocessen som gäller.  

Mötesordföranden föreslog att fullmäktige först avgör frågan om bordläggning. Vid ett nej avgörs 

därefter ansvarsfrihetsfrågan. Fullmäktige beslöt i enlighet med förslaget. Sluten votering har begärts. 

Därefter förrättades val. Efter genomförd röstning redovisade mötesordföranden att fullmäktige 

avslagit förslaget om att bordlägga frågan om ansvarsfrihet med 892 röster mot 350 röster samt att 

140 röster avstått. 

Därefter beslöt fullmäktige i enlighet med revisorernas förslag att bevilja styrelsens ledamöter och VD 

ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2020. 

Styrelsen deltog inte i beslutet. 

10 § Fastställande av arvode till styrelseledamöter, valberedning och revisorer  

 

Arvodena uppräknas från och med 2021 års ordinarie fullmäktigemöte enligt index för 

dagsarvodesmodellen med 2019 som basår. Föreslås: 

 

Till ordföranden 318 000 (311 000) kronor i årsarvode,  

till vice ordföranden 138 000 (135 000) kronor i årsarvode,  

till övriga styrelseledamöter 116 000 (114 000)) kronor i årsarvode.  

Till styrelseledamot, som för Svensk Travsports räkning deltar i sammanträde på vardag och  

sammanträdet ligger utanför ordinarie styrelse-, förtroenderåds- och fullmäktigemöten, utgår  

mötesarvode (dagarvode) om 2 400 kronor samt till revisor enligt ramen för tidigare uppgjort avtal.  

 

Fullmäktige beslutade i enlighet med valberedningens förslag.  

 

Upplystes att utifrån arvode till valberedningen enligt tidigare beslut är knutna till 

inkomstbasbeloppets utveckling med 2010 som basår, föreslås att valberedningens ordförande erhåller 

16 000 (15 600) kronor och 5 300 kronor (5 200) för övriga ledamöter samt dagarvode enligt Svensk 

Travsports regler. 

 

Fullmäktige beslutade i enlighet med förslaget.  

Beslutade arvoden ska utgå för tiden intill dess nästa ordinarie fullmäktigemöte hållits.  

 

11 § Fastställande av medlemsavgifter 

  

I enlighet med förslag från styrelsen beslöt fullmäktige att medlemsavgift till Svensk Travsport för  

2021 inte förändras och ska utgå med 3 500 kronor för anslutna travsällskap som erlägger 

serviceavgift och 500 kronor för övriga anslutna travsällskap/klubbar samt 3 500 kronor för  

basorganisationerna.  



 

12 § Val av ledamöter i styrelsen 

 

Inga val föreligger i år. 

 

13 § Val av ordförande för ett år  

 

Valberedningen föreslog Marjaana Alaviuhkola.  

Fullmäktige beslöt i enlighet med valberedningens förslag.  

 

14 § Val av två revisorer och två revisorssuppleanter – varav minst en revisor och en 

revisorssuppleant ska vara auktoriserad revisor – för tiden till och med nästa ordinarie 

fullmäktigemöte  

 

Enligt förslag från valberedningen utsågs för tiden intill dess ordinarie fullmäktigemöte 2022 hållits  

till revisorer: auktoriserade revisorerna Åsa Lundvall och Andreas Troberg,  

till revisorssuppleanter: auktoriserade revisorerna Mats Andersson och Anna Svanberg.  

 

15 § Val av ledamöter och suppleanter i Svensk Travsports Överdomstol  

 

Valberedningen föreslog för tiden 2021–2025 omval på Olle Sohlberg, Stefan Wenden, Seymour 

Wegebrandt och Björn Andersson (suppleant). 

Fullmäktige beslöt i enlighet med valberedningens förslag. 

 

16 § Val av ledamöter och suppleanter i Svensk Travsports Besvärsnämnd 

Valberedningen föreslog för tiden 2021–2025 nyval på Carl-Erik Sandström som ordinarie ledamot 

och ordförande, omval på Carl-Anders Hansson och nyval på Maria Lejon (suppleant). 

Fullmäktige beslöt i enlighet med valberedningens förslag. 

 

17 § Utseende av valberedning  

 

Tre ledamöter ska väljas för en mandatperiod på två år och dessutom ska ett fyllnadsval för en 

mandatperiod på ett år hållas. På uppdrag av förtroenderådet föreslår en nomineringskommitté (Niklas 

Johansson, Mikael Melefors och Anders Jonsson) nyval på Fredrik Tenfält (ordf.) och Lars Olofsson, 

Jenny Nilsson och fyllnadsval på Kristian Ståhl. 

 

Sörmlands- och Östergötlands Travsällskap har inkommit med och presenterade ett motförslag: Ove 

Konradsson (ordf.), Joakim Lövgren, Jenny Nilsson och Lars Olofsson. 

 

Mötesordföranden informerade att fullmäktige i en sluten votering ska svara ja om man röstar på 

nomineringskommitténs (alternativ A) förslag, och nej om man röstar på Sörmlands- och 

Östergötlands Travsällskaps motförslag (alternativ B). 

 

Därefter förrättades val. Efter genomförd röstning redovisade mötesordföranden att 

nomineringskommitténs förslag (alternativ A) fått 922 röster, Sörmlands- och Östergötlands 

Travsällskaps motförslag (alternativ B) fått 290 röster samt att 170 röster avstått. Därmed biföll 

fullmäktige nomineringskommitténs förslag. 

18 § Fråga om anslutning till Svensk Travsport  

 

Ingen ansökan föreligger. 

 

19 § Från styrelsen hänskjutna förslag 

 

Inget förslag föreligger. 



 

20 § Av medlem enligt § 12 väckta förslag  

 

Östergötlands Travsällskap: Motion angående hemmafördel 

Dagens tävlingsprogram förutsätter mycket resande. Naturligtvis är detta nödvändigt och positivt för 

såväl sport som spel, men det kräver uppoffringar, Det är de stora streckspelen som genererar medlen 

i travets ekonomi. Mer än hälften av alla lopp är dock av karaktären ”olönsamma”, men likväl 

avgörande för sportens utveckling. Att bredd är en förutsättning för elit är en sanning inte bara inom 

humanidrotten. 

Tvångsstrykningar i vanliga lopp är generellt sett ett gissel, men i synnerhet när de sker på 

hemmaplan. Det är förödande när din häst inte får vara med hemma i vanliga lopp och då i synnerhet 

för unga hästar eller hästar i låga klasser. ”Lösningen” att transportera till andra banor är inte bara en 

kostnads- eller miljöfråga utan även en tidsfråga. 

Utvecklingen när det gäller hästägande och i synnerhet antalet amatörer är alarmerande. En, i sig 

mindre men enkel, åtgärd för att vända detta är att införa någon form av ”hemmafördel” i vanliga 

lopp. Vi föreslår att ST får i uppdrag att utarbeta en modell för hemmafördel och införa denna så 

snabbt som möjligt. 

 

Ordföranden kommenterade motionen: Styrelsen delar förslagsställarens oro avseende höga kostnader 

och mycket resande. Liknande förslag som detta har varit uppe i fullmäktige för några år sedan och 

styrelsen föreslog då avslag. Motionen föreslår en företrädesregel som i praktiken begränsar tränarens/ 

hästägarens frihet i matchningen, vilket styrelsen tror är olyckligt för alla parter. Styrelsen anser att 

hästägaren/tränaren ska ha möjlighet att matcha sin häst så fritt som möjligt. Utifrån detta resonemang 

föreslår styrelsen fullmäktige att rösta för avslag. 

 

Fullmäktige biföll motionen. 

 

21 § Ev. ärenden enligt 5, 22, 23 och 24 §§ 

 

Inga ärenden föreligger. 

 

 

Därefter förklarade mötesordföranden fullmäktigemötet för avslutat.  

 

Vid protokollet:  

 

Mats Fransson  

 

 

Justeras: 

  

Anders Lindh 

 

Mattias Frick 

 

Kerstin Peterson-Brodda 

 


