
 
 

VALBEREDNINGENS FÖRSLAG 
 
Valberedningen föreslår som styrelseledamot i Svensk Travsport : 
 
REMY NILSON  

Remy Nilson, 69 år, är ett väl känt namn i trav-Sverige, inte minst som 

tidigare marknadschef och VD för ATG under totalt 25 år. Han är född i 

Värmland, fick sitt travintresse via sin far redan i 10-årsåldern och haft vår 

sport i sitt hjärta sedan dess. 

  

Hans karriär har kretsat kring media, marknadsföring, ledarskap och idrott i 

allmänhet. Han är egentligen utbildad lärare i historia och samhällskunskap, 

men hamnade via olika sommarjobb in i journalistiken och började sin 

yrkesbana på Arvika Nyheter 1973. Därifrån blev hand handplockad till 

Expressen 1977, krönte det med att bli USA- korrespondent 1981/82, innan 

ATG:s dåvarande VD Gert Lindberg hittade honom och erbjöd  jobbet som 

marknadschef. Trots att han älskade journalistjobbet kunde han inte motstå 

att få arbeta nära sitt stora intresse - travsporten. 

  

Sen följde 17 år av en oerhört stark utveckling inom ATG. Remy var inblandad i det mesta. All 

paketering och produktutveckling av sport och spel gillade han. Lanseringen av Legolas 1983 blev en 

drömstart. Den viktigaste förändringen kom 1993 när V65 blev till V75 på lördagar. Detta i 

kombination med innovationen av Harry Boy utgör fortfarande basen i ATGs alla intäktsströmmar. 

  

Men 1999 lockade journalistiken igen. Remy kunde inte motstå erbjudandet att bli sportchef för 

Sveriges Television. Men han tog också plats i SVTs högsta ledning och fick tillsammans med andra 

driva ett omfattande och stort förändringsarbete inom det gamla TV-monopolet. Och han ledde bland 

annat ett nordiskt TV- konsortium, som lyckades lägga beslag på fotbolls-VM 2002 och 2006. 

  

Men återigen skulle det bli ATG. Han övertalades hösten 2004 av ATG:s ordförande Bo Dockered att 

komma tillbaka som VD.  Och nu följde sju nya år av tillväxt, från 10 till 13 miljarder kronor, den här 

gången bland annat efter en offensiv digital strategi med målet att alla tävlingar skulle vara tillgängliga 

i bild för alla. 

 Remys avtal med ATG förlängdes vid två tillfällen, 2009 och 2011. Sista gången enbart beroende på 

en fördröjd process med hans ersättare. 

  

Parallellt med de operativa uppdragen har Remy varit inblandad i mycket arbete kring idrott, 

utbildning och ledarskap. 2011 kom han i kontakt med Center for Higher Ambition Leadership, ett 

VD-nätverk, grundat av professorer vid Harvard Business School och Chalmers Business School. I 

dag sitter han i styrgruppen för den europeiska grenen av CHL. Organisationen erbjuder en blandning 

av forskning och nätverk kring framgångsrikt ledarskap. Det har lett till att Remy i dag engageras i 

olika ledarutbildningar, är kopplad till mentorskap vid Handelshögskolan i Stockholm och ställer upp 

för mentorerna.se. 

  

Utöver det är Remy i dag engagerad inom olika media- och startupbolag, där han har styrelseuppdrag 

och/ eller delägarskap. För tillfället leder han också ett utvecklingsuppdrag inom Norsk Rikstoto i 

samarbete med Det Norske Travsellskap och Norsk Jockeyklubb. Detta har koppling till en tidigare 

extern utredning, där Remy satt ordförande i en referensgrupp till utredningen. Detta uppdrag kommer 

att avslutas under våren 2019. 

  

Remy Nilson är delägare i fyra travhästar och en galopphäst. Han har konsekvent tackat nej till olika 

styrelseuppdrag inom svensk trav- och galopp, sedan han slutade på ATG för sex år sedan. Han tycker 
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dock det nya ägarförhållandet mellan ATG och ST är ”ytterst spännande, en stor möjlighet och där ST 

måste vara mer aktivt”.  

 

Med sin bakgrund kan Remy Nilsson bidra på olika sätt. Han är väl insatt i de olika frågeställningar 

som Svensk Travsport står inför. Med sitt stora kontaktnät både internt och externt är han en stor 

tillgång för Svensk Travsports styrelse. 

 

Remy Nilsson har nu varit i ST’s styrelse i 1 år. 
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VALBEREDNINGENS FÖRSLAG 
 
Valberedningen föreslår som styrelseledamot i Svensk Travsport : 
 
MATS NORBERG 
 

Mats Norberg, 54 år, uppvuxen i Nora, Ångermanland och nu boende i 

Ramvik vid Höga Kusten-bron. Gift med Maria och har två vuxna söner. 

Dannero är hemmabanan och med hästar som naturligt inslag i uppväxten så 

väcktes travintresset mycket tidigt i barndomen. 

  

Medlem i både Ådalens (D) och Norrlands Travsällskap (B)och har även 

tidigare varit styrelseledamot i Norrlands Travsällskap mellan åren 2009-

2017. Redan under tonårstiden grundades ett stort föreningsengagemang som 

under åren inneburit uppdrag inom idrottsrörelsen, byautvecklingsgrupper 

med mera. 

  

 

Mats är utbildad ekonom genom gymnasiestudier och enstaka högskolekurser. 

Han har genom hela sitt yrkesverksamma liv jobbat med någon form av företagsekonomi, mestadels 

med LRF Konsult som arbetsgivare och i huvudsak arbetat med bokslut och skatter samt rådgivning 

till småföretagare. Just nu är yrkestiteln ”Affärsrådgivare” med fokus på rådgivning till företag och 

företagare som vill utvecklas och förändra. Mats är även ansvarig för LRF Konsults interna 

”Spetsnätverk Häst”, som omfattar cirka 50 rådgivare.  

  

Redan under 90 talet började Mats specialisera sig mot hästnäringen och dess förutsättningar med 

flertalet rapporter och beräkningar kring hästnäringen samt framtagande av utbildningsmateriel. Har 

varit lärarresurs på Wångens Proffstränarkurs och genom åren utbildat över 200 av landets 

proffstränare i företagandedelen. Mats deltar ofta med föreläsningar och seminarier med inspiration 

kring hästnäringens förutsättningar och framtid.  Nu senast med föreläsningen ”Från hobby till 

lönsamt företagande” 

  

Mats jobbar mycket med paketering av hästägandet och var bland annat med och formade upplägget 

kring Rikstravet/RIXallsvenskan och har fortsatt utveckla olika hästägarpaket och administrerar ett 

flertal olika hästägarupplägg och koncept. 

  

Initiativtagare och medverkar i Skatteverkets referensgrupp för hästbeskattningsfrågor, har stor insikt 

och kunskap kring näringens skattemässiga spelregler och förutsättningar. 

  

Sammantaget så har Mats mångårig erfarenhet inom hästnäringen olika delar. Han har skapat en unik 

kompetens och kunskap kring travsportens olika intressenters förutsättningar och ekonomiska villkor, 

från uppfödare, ägare och tränare till travsällskapen. Mats är uppfödare av både kallblod och varmblod 

och medlem i BAS föreningarna Sleipner, Travhästägarna och ASVT. Deläger och företräder många 

travhästar. Har tidigare även haft B-tränarlicens. 

  

Mats har varit styrelseledamot i Svensk Travsport sedan 2011 och ledamot i ATG:s styrelse sedan 

2017. Under de senaste två åren, from 2018, även ledamot i ATG:s revisionsutskott. 

Mats Norberg har en stor och betydelsefull roll i ST’s styrelse och Valberedningen föreslår därför 

Mats Norberg för en ytterligare period. 
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VALBEREDNINGENS FÖRSLAG 
 
Valberedningen föreslår som styrelseledamot i Svensk Travsport : 
 

HANNA NORRING 
 

Hanna Norring, 25 år, har jobbat som Campaign Manager och operativ 

marknadsföring på TR Media sedan 2017. Under 2018 var hon tillförordnad 

marknadsansvarig för föräldraledig chef och arbetar sedan årsskiftet 2020 

som digital projektledare med stort fokus på analys. Tidigare jobbade Hanna 

på Svensk Travsports utbildnings- och kommunikationsavdelning efter tre 

års ingenjörsstudier med inriktning interaktion och design vid Umeå 

universitet. 

 

Hanna Norring har ett otroligt brett intresse och engagemang inom 

travsporten. Travkarriären började redan som 9-åring med familjens första 

ponnytravare, har idag aktiv licens och rider och kör familjens varm- och 

kallblod. Hanna Norring har bland annat engagerat sig genom att jobba som 

travskoleledare, refererat på diverse travbanor och jobbat vid travhästauktioner. 

 

Hanna var en av 49 ungdomar uttagna till satsningen Travsportens Unga Ledare 2012 med syfte att 

förbereda framtidens ledare för positioner i svensk travsports beslutsorgan med bland annat deltagande 

på förtroenderåd. Efter utbildningen valdes Hanna in som ledamot i styrelsen för Wången AB under 

åren 2015 - 2016 och genomförde då StyrelseAkademiens styrelseutbildning. 

 

Hanna Norring besitter stor styrka från det breda engagemanget i flera olika instanser och funktioner 

inom svensk travsport vilket ger henne ett unikt perspektiv och en helhetssyn. Via sina uppdrag har 

hon skapat sig en god bild och förståelse av travsportens uppbyggnad och sambandet mellan sport och 

spel. Framtid, förändring och digitalisering har varit centrala delar i de roller hon haft hittills i 

yrkeslivet vilket är viktiga egenskaper för Svensk Travsports styrelse och dess uppdrag framöver. 

Den nya generationen tar mer och mer plats på travets arena. Talangfulla kuskar, tränare och lärlingar 

som ex. Daniel Wäjersten, Emilia Leo, Bröderna Djuse, Henriette Larsen, Robert Skoglund, Rickard 

N Skoglund, Kim Moberg, Anders Eriksson, Oscar Berglund. Ja, listan kan göras lång. Svensk 

Travsports styrelse måste vara en spegel av hela travsporten. Därför vill vi att den nya generationen 

även kommer med i det viktiga framtida styrelsearbetet. 

  

Valberedningen anser inte att Hanna Norrings anställning som digital projektledare hos Svensk 

Travsports dotterbolag TR Media, utgör ett hinder för att hon skulle 

kunna väljas som styrelseledamot i Svensk Travsport. 

Om Hanna blir vald kommer hon naturligtvis inte delta i varken diskussion eller beslut i frågor som 

rör TR Media. 
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