PROTOKOLL FÖRT VID SVENSK TRAVSPORTS ORDINARIE FULLMÄKTIGEMÖTE 202006-24, NORDINSALEN, SOLVALLA TRAVBANA, STOCKHOLM
Svensk Travsports ordförande Marjaana Alaviuhkola hälsade välkommen och öppnade mötet.
1 § Godkännande av dagordning
Dagordningen godkändes av fullmäktige.
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
Dalslands Travsällskap (10): Lars Ottosson
Färjestads Travsällskap (40): Magnus Nilsson
Gotlands Travsällskap (20): Niklas Johansson
Gävle Travsällskap (40): Marie-Louise Dangardt
Hallands Travsällskap (40): Alf Sandberg
Jämtlands Travsällskap (30): Håkan Karlsson
Jönköping-Vaggeryds Travsällskap (20): Kenneth Thollström
Lindes Travklubb (20): Anders Järnerot
Nordmarkens Travsällskap (20): Jörgen Pettersson
Norra Hälsinglands Travsällskap (30): Mats Persson
Norra Norrlands Travsällskap (40): Lars Olofsson
Norrlands Travsällskap (50): Johan Sundberg
Siljans Travsällskap (30): Sven Eriksson
Skånska Travsällskapet (60): Kerstin Peterson-Brodda
Stockholms Travsällskap (90): Lars Björk
Sydöstra Sveriges Travsällskap (40): Magnus Johansson
Södra Hälsinglands Travsällskap (40): Carl-Erik Sandström
Sörmlands Travsällskap (40): Björn Frössevi
Västerbottens Travsällskap (30): Anders Nilsson
Västergötlands Travsällskap (40): Björn Norén
Åby Travsällskap (60): Fredrik Tenfält
Ådalens Travsällskap (20): Björn Eriksson
Örebro Travsällskap (40): Fredrik Askhem
Östergötlands Travsällskap (40): Åsa Waern
Avelsföreningen för Svenska Varmblodiga Travhästen (50): Christer Häggström

B-Tränarnas Riksförbund (50): Ola Johansson
Sleipner (50): Marita Arvidsson
STaR (50): Hans Lindgren
Travtränarnas Riksförbund (50): Jan Halberg
Travhästägarna (50): Mikael Melefors
Svensk Travsports styrelse (60): styrelseledamöterna vardera ägande 10 röster: Marjaana Alaviuhkola,
Lina Bertilsson, Anders Källström, Remy Nilson, Mats Norberg, Marcus Persson
Totalt 37 röstberättigade personer och 1 300 röster.
Göran Nordin, Solängets Travsällskap, deltog utan rösträtt.
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 Carl-Erik
Sandström, Bollnäs och Åsa Waern, Mantorp.
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 7 oktober 2019. På grund av coronapandemin beslöts flytta fram
mötet till den 24 juni och enbart tillåta en delegat från varje medlemsorganisation. Vidare ska
kallelsen till fullmäktigemötet skickas minst tre veckor före sammanträde, vilket skedde 3 juni 2020.
Fullmäktigemötet förklarades därmed vara i stadgeenlig ordning utlyst.
7 § Styrelsens årsredovisning och revisorernas berättelse
Peter Linder, CFO, anmälde ”Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2019”. En
mycket genomlysande och uppskattad föredragning gjordes som belyste de många förändringar som
skett till följd av den omreglerade spelmarknaden och Svensk Travsports nya ansvarsområden.
Årsredovisningen beskriver väsentliga händelser under året, förändringar under 2019, framtida
utveckling och risker samt avdelningsvisa verksamhetsbeskrivningar. Resultat- och balansräkningar
gicks igenom, där årets resultat efter skatt för koncernen uppgick till -399 075 tkr och moderföretaget
redovisar ett resultat efter skatt om -328 368 tkr.
Styrelsens berättelse 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.
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
Åsa Waern meddelade en invändning och yrkade att fullmäktige inte ska bevilja styrelsen
ansvarsfrihet för att ha brustit i ansvar och ledarskap.

Mötesordföranden ställde därefter frågan om fullmäktige bifaller revisorernas förslag att bevilja
ansvarsfrihet åt styrelsens ledamöter och VD eller Åsa Waerns förslag att inte bevilja styrelsen
ansvarsfrihet.
Fullmäktige beslöt i enlighet med revisorernas förslag att bevilja styrelsens ledamöter och VD
ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2019.
Åsa Waerns motivering till varför hon inte beviljar styrelsen ansvarsfrihet finns bifogat protokollet.
10 § Fastställande av arvode till styrelseledamöter, valberedning och revisorer
Arvodena uppräknas från och med 2020 års ordinarie fullmäktigemöte enligt index för
dagsarvodesmodellen med 2019 som basår. Föreslås:
Till ordföranden 311 000 (300 000) kronor i årsarvode,
till vice ordföranden 135 000 (130 000) kronor i årsarvode,
till övriga styrelseledamöter 114 000 (110 000) 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
15 600 kronor (15 000) och 5 200 kronor (5 000) 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
2020 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
För en mandatperiod av fyra år föreslog valberedningen omval på Remy Nilson och Mats Norberg
samt nyval på Hanna Norring. Motförslag på Saila Quicklund har lämnats av Norra Hälsinglands
Travsällskap, Södra Hälsinglands Travsällskap, Gävle Travsällskap, Dalarnas Travsällskap, Siljans
Travsällskap, Färjestads Travsällskap, Lindes Travsällskap, Örebro Travsällskap, Stockholms
Travsällskap, Jämtlands Travsällskap, Ådalens Travsällskap, Norrlands Travsällskap, Solängets
Travsällskap, Visby Travsällskap, Östergötlands Travsällskap, ASVT, Hästägarna, BTR och TR.
Information om samtliga kandidater har skickats ut till medlemmarna. Hanna Norring och Saila
Quicklund presenterade sig själva mer omfattande och gav sin syn på vilka frågor som är viktigast för
travsporten.
Mötesordföranden föreslog att valet skulle genomföras med sluten omröstning med förtryckta
röstsedlar, där föreslagna fyra ledamöter ställs mot varandra och att tre namn anges på röstsedeln.
Fullmäktigemötet godkände föreslagen ordning.

Därefter förrättades val och rösträknarna meddelade resultatet: Remy Nilson 1 240, Saila Quicklund
1 060, Mats Norberg 890 och Hanna Norring 710 röster. Antalet avgivna röster var 1 300.
Styrelsen har därmed följande sammansättning: Marjaana Alaviuhkola, Lina Bertilsson, Anders
Källström, Remy Nilson, Mats Norberg, Marcus Persson och Saila Quicklund.
13 § Val av ordförande för ett år
Valberedningens 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 2021 hållits
till revisorer: auktoriserade revisorerna Åsa Lundvall och Camilla Ral Ingvarsson,
till revisorssuppleanter: auktoriserade revisorerna Mats Andersson och Sofia Arfvidsson.
15 § Val av ledamöter och suppleanter i Svensk Travsports Överdomstol
Inga val föreligger i år.
16 § Val av ledamöter och suppleanter i Svensk Travsports Besvärsnämnd
Inga val föreligger i år.
17 § Utseende av valberedning
Inga val föreligger i år.
18 § Fråga om anslutning till Svensk Travsport
Tingsryd Travsällskap har ansökt om medlemskap i Svensk Travsport. Sällskapet uppfyller kraven för
anslutning och styrelsen rekommenderar fullmäktige att bifalla ansökan.
Fullmäktige beslöt i enlighet med styrelsens förslag (bifall).
19 § Från styrelsen hänskjutna förslag
Marjaana Alaviuhkola redovisade bakgrund, syfte och arbetsprocess för organisationsutredningen
sedan 2019. Förtroenderådet den 13 mars gav styrelsen i uppdrag att genom ytterligare fördjupning
fortsätta prövningen av ekonomisk förening till fullmäktigemötet. Särskilt fokus ska läggas på att
utreda ägarfrågan, fördelningsprinciper, skatt och juridik, koncernstruktur/kompetens samt
kommunikation och beslutsgång. Ett presentationsmaterial samt en Q&A tas fram till travsällskap och
organisationer, som på ett lättförståeligt sätt förklarar modellen.
Arbetet har under våren och sommaren fortsatt i Operativ projektgrupp som rapporterar till Strategisk
projektgrupp samt Strategiskt samråd och styrelsen. Coronapandemin har försvårat/hindrat planerade
möten vilket också försvårat dialog, förankring och utveckling av modellen. Frågor kring eventuella
skatteeffekter vid ombildning och en första övergripande värdering har genomförts.
Det finns en stor enighet inom travsporten att nuvarande organisation måste förändras, förses med rätt
resurser och bygga företagskultur och kompetens för att framgångsrikt möta verksamhetens nya
uppdrag kopplat till utveckling, tillväxt och övergripande affärsmål. Återkommande utredningar

under 2000-talet har alla visat på förändringsbehov som travsportens inte lyckats genomföra. Den
svenska travsporten står nu inför uppgiften att bryta en långvarig nedåtgående trend.
Anders Källström gav exempel på ett antal framgångsrika ekonomiska föreningar att inspireras av och
redogjorde för demokratiska styrmodeller med lokal förankring, ansvarsutkrävande och kraft att ta
stora investeringsbeslut. Pekade på vikten att dialog och diskussion fördjupas kring alla viktiga
frågeställningar genom ett rådslag i höst. Värdet att travsverige involveras och diskuterar frågan kan
inte överskattas.
Styrelsen har i en skrivelse föreslagit fullmäktige att Svensk Travsport genom ytterligare fördjupning
ska fortsätta prövningen av ekonomisk förening i enlighet med en föreslagen arbetsprocess och
tidplan.
Fullmäktige diskuterade förslaget. Kritik riktades mot att förslaget enbart är inriktat mot ekonomisk
förening och inte lämnar någon öppning för andra lösningar. Frågor som är av stor vikt är inte
tillräckligt belysta i underlaget. Det är stor skillnad mellan travsällskapens förutsättningar och
tillgångar att ingå i en ekonomisk förening och det måste klargöras hur det ska hanteras innan
processen kan gå vidare. Det finns ingen beskrivning om det lokala inflytandet i materialet. Åsa
Waern framförde kritik att hennes förslag inte var med. Andra inspel var att styrelsens förslag är
otydligt formulerat med flera olika delar på ett sätt att det tolkas som en indirekt förbindelse om att
införa en ekonomisk förening. Bland aktiva finns inte alltid förståelse för att stora förändringar måste
göras, vilket skapar motstånd. Föreslogs att styrelsen drar tillbaka förslaget och återkommer på
förtroenderådet med en omformulerad skrivning som öppnar för fler alternativ. En votering skulle
enbart förstärka de motsättningar som liggande förslag givit upphov till.
Förespråkare för förslaget påminde om att förtroenderådet redan tagit beslut att gå vidare med att
utreda ekonomisk förening, att förslaget inte binder travsporten att införa en ekonomisk förening och
att man är positiv till föreslagen fortsatt process. Flera inlägg påminde om tidigare utredningar och
bristande förändringsvilja på grund av att medlemmar enbart ser till egenintressen. Det är dags att
lyfta blicken och att se vad som är bäst för hela travsverige, vad som ger en samlad styrka där
intressen och intressenter samlas på ett likvärdigt sätt, att det är medlemmarna tillsammans som är
Svensk Travsport. Det är bra att fullmäktige idag tar ställning till två inriktningar och gör ett vägval.
Om inte, finns det skäl att inte lägga ner mer pengar och tid och avsluta utredningen.
På begäran av styrelsen ajournerades mötet.
Mötet återupptogs och Marjaana Alaviukohla konstaterade att det finns ett visst motstånd till
styrelsens förslag om ekonomisk förening och kanske framförallt en tveksamhet till formuleringarna
som nu står i förslag till process. Styrelsen vill inte tvinga fram ett beslut. Mot bakgrund att
fullmäktige inte säger nej till förändring av organisationen eller att genomföra ett rådslag förändrar
styrelsen förslaget till följande formulering:
Svensk Travsport ska genom ytterligare fördjupning fortsätta prövning av organisatoriska och
juridiska modeller och lämna förslag på fortsatt arbetsprocess och rådslag vid förtroenderådet i
september.
Mötesordföranden klargjorde att stämman är omnipotent och kan fatta vilka beslut den finner bäst,
men att dessa kan klandras. För att styrelsens förslag ska kunna ändras under mötet krävs att
fullmäktige är helt enig. Omröstningen genomfördes därefter genom att fullmäktige tog ställning till
två frågor:
Godkänner fullmäktige att styrelsen har ändrat sitt förslag medvetna om att klandertalan kan väckas.
Fullmäktige godkände enhälligt att styrelsen ändrat sitt förslag medvetna om att klandertalan kan
väckas.

Mötesordföranden ställde därefter frågan om fullmäktige bifaller styrelsens nya förslag.
Fullmäktige biföll enhälligt styrelsens nya förslag.
20 § Av medlem enligt § 12 väckta förslag
a) Solängets Travsällskap: motion angående röstetal tilldelad styrelsen för Svensk Travsport.
Göran Nordin: Det är ovanligt att styrelsemedlemmarna har rösträtt på egen stämma/fullmäktigemöte
i traditionellt föreningsarbete. Stämman är föreningens högsta beslutande organ, där inte styrelsen ska
påverka utgången på annat sätt än genom väl underbyggd argumentation, samt väl förankrade och
inkluderande förslag som framläggs för beslut. Låt fullmäktige fullt ut utgöra ST:s högsta beslutande
organ, där medlemmarnas röstetal utgör fullmäktiges makt.
Solängets Travsällskap yrkar att genom en stadgeändring inte tilldela Svensk Travsports styrelse
röstetal.
Lina Bertilsson från styrelsen kommenterade motionen: Frågan har varit uppe ett antal gånger och där
det tidigare föreslagits avslag i avvaktan på en större stadgeförändring. Eftersom vi inte vet när i tiden
en sådan stadgeändring ska genomföras bör vi inte vänta längre med att införa detta i stadgarna.
Styrelsen föreslår bifall till förslaget.
I den efterföljande diskussionen konstaterades att den senaste stadgeöversynen innebar att
basorganisationerna och styrelsen fick ökat inflytande. Balansen mellan travsällskapen och bas har
ytterligare förskjutits genom att sällskapens röstetal påverkas av antalet lopp medan bas har ett fast
antal röster. Under pågående process med en stor omorganisation där även ägandet och inflytandet är
en stor fråga är det inte relevant att arbeta med stadgeändringar. Motionen skulle innebära att
obalansen mellan bas och travsällskapen blir ännu större och att bestämmelsen om 3/4-dels majoritet
kan omintetgöra införandet av en ny organisation. Jägersro och Boden yrkar avslag på motionen.
Votering begärdes.
Därefter förrättades val och rösträknarna meddelade resultatet: Avslag 630, bifall 520, 2 blanka och
130 ej avlämnade röster. Antalet avgivna röster var 1 170.
Fullmäktige biföll därmed Jägersros och Bodens yrkande (avslag).
b) Solängets Travsällskap: motion angående behovet av en beredningskommitté
Göran Nordin beskrev behovet av att valberedningen har en bred sammansättning som är väl
förankrad och förberett inför stämmor/fullmäktigemöten. Föreslås att en beredningskommitté utses av
förtroenderådet närmast efter ordinarie fullmäktigemöte.
Solängets Travsällskap yrkar att genom en stadgeändring befästa tillsättande av en
beredningskommitté med huvudsaklig uppgift att förbereda valet av valberedning samt att föreslå
arvode till den samma.
Lina Bertilsson från styrelsen kommenterade motionen: Detta arbetssätt har använts under ett antal år
där vi utsett en kommitté på förtroenderådet i Malmö de år det varit aktuellt. Styrelsen tycker att det är
ett bra förslag att säkerställa detta arbetssätt i stadgarna. När det gäller arvodena till valberedningen
finns det redan stipulerat i stadgarna under §19 punkt 4.
Styrelsen föreslår bifall till förslaget att befästa tillsättandet av en beredningskommitté. Under § 21 på
dagordningen finns förslag till stadgeändring för beslut en första gång.

Fullmäktige beslöt enligt förslaget.
c) Östergötlands Travsällskap: motion om ändring i tävlingsreglemente för att minska risken för
matchfixning och penningtvätt.
Åsa Waern beskrev senare års åtgärder för att hindra penningtvätt och finansiering av terrorism i
samhället. Under de senaste åren har problemet med matchfixning inom olika idrotter ökat. Travet
hanterar stora summor pengar, både prispengar och spel, och riskerar därmed att utsättas för såväl
matchfixning som penningtvätt. Skulle sådana aktiviteter upptäckas kommer sannolikt allvarliga
sanktioner att införas för travet. Av den anledningen måste travet ta sitt ansvar och förekomma genom
att införa ett regelverk som minskar risken för matchfixning och penningtvätt.
I tävlingsreglementet är det fritt för tränare att anmäla flera hästar till samma lopp och därmed en
direkt möjlighet att på ett relativt enkelt sätt påverka utgången av loppet, dvs matchfixning.
Möjligheten till matchfixningen ger också kriminella en möjlighet att utöva påtryckning på tränare
och kuskar.
Östergötlands Travsällskap föreslår att Svensk Travsport analyserar tävlingsreglementet i avsikt att
identifiera delar som kan bidra till matchfixning och penningtvätt samt föreslår
omformuleringar/ändringar av tävlingsreglementet för att förhindra detta. En tränares möjlighet att
anmäla flera hästar till samma lopp är sannolikt den enskilt största faktorn att underlätta matchfixning.
Innan analysen är klar och åtgärder införda bör därför denna möjlighet kraftigt begränsas.
Remy Nilson från styrelsen kommenterade motionen: Styrelsen delar förslagsställarens beskrivning
om vikten av att arbeta för att minska risken för matchfixning/uppgjorda lopp och penningtvätt. Det är
en viktig fråga där uppgjorda lopp skulle vara förödande för sportens trovärdighet. En åtgärd som för
tillfället analyseras är om vi ska införa en VAR (Video Analys Referee) funktion som kan ägna mer
tid till att analysera loppen. ATG har en policy avseende matchfixning där hästspelen ingår.
Reglementet är under ständig översyn och förslag till förändringar ska tas fram i den kommitté som
finns utsedd för detta. Styrelsen anser inte att det finns underlag för att i nuläget begränsa tränarnas
möjlighet till att anmäla flera hästar till samma lopp. Styrelsen kommer att vidarebefordra
Östergötlands Travsällskaps förslag till reglementskommittén.
Styrelsen föreslår avslag till förslaget att begränsa tränarnas möjlighet att anmäla flera hästar till
samma lopp. Analysen av reglementet kommer fortsatt göras av reglementskommittén.
Åsa Waern kommenterade att ATG redan har en policy för när de stänger spel på grund av att en
tränare har för många deltagare i samma lopp och att underlag därmed inte saknas. Vidare är det
omöjligt se hur ett VAR-system ska kunna avslöja matchfixning.
Remy Nilson förtydligade att begränsning av antalet hästar från samma tränare i ett lopp får stora
sportsliga som spelmässiga konsekvenser som måste genomlysas. Ulf Hörnberg tillade att
tävlingsreglementet rent stadgemässigt inte är en fullmäktigefråga. Det åligger särskilt styrelsen att
utfärda reglementen och bestämmelser kopplade till tävlingarna och därför föreslås att förslaget
skickas för vidare hantering i reglementskommittén.
Mötesordföranden delade upp motionen i två delar:
Att Svensk Travsport ska analysera tävlingsprogrammet med avsikt att identifiera delar som kan bidra
till matchfixning och penningtvätt.
Fullmäktige biföll förslaget.
Att kraftigt begränsa tränares möjlighet att anmäla flera hästar till samma lopp.

Fullmäktige avslog förslaget.
d) Östergötlands Travsällskap: motion till ST Föreningsstämma angående nytt
dopning/licens/tävlingsreglemente som stärker våra värdegrunder
Åsa Waern betonade vikten att travsportens regelverk måste vara transparenta, tydliga och stärka vår
värdegrund. Överträdelse/brott mot reglementet måste ge påföljd som uppfattas som
rättvist, men avskräckande och förhindra framtida överträdelser. Fler verktyg behövs för att kunna
upptäcka överträdelser och brott. De senaste åren har ett flertal överträdelser inträffat där de aktivas
och allmänhetens uppfattning om såväl påföljden som hanteringen av ärenden inte överensstämmer
med travets värdegrund. Förtroendet för sporten hos allmänheten måste förbättras.
Östergötlands Travsällskap föreslår att Svensk Travsport prioriterar och bildar en grupp som tar fram
nya reglementen med travets värdegrund i centrum och med fokus på bland annat:
- Införande av extern Whistleblowerfunktion (att under sekretess kunna lämna information)
- Reglementen som är tydliga och där möjlighet till olika tolkning av regelverket minimeras.
Till exempel finns idag en otydlighet kring tillåtna nivåer av vissa substanser och det förekommer
även uppfattningar om olika bedömningar av tävlingsincidenter.
- Påföljd/bestraffning som överensstämmer med travets intressenters förväntningar.
- Påföljd och bestraffning skall också vara juridiskt tydliga, rättvisa och tydligt motiverade.
Området är komplext med många frågeställningar men vi måste ha reglementen som fungerar,
stärker travets värdegrund och ökar förtroendet hos aktiva och hästägare.
Ovanstående arbete måste även inkludera framtagande av plan för införande av ett säkert system för
informationsutbyte mellan tränare och Svensk Travsport. Idag kan till exempel en häst strykas från ett
lopp endast genom ett telefonsamtal. Allt informationsutbyte måste ske via säkra
indentifikationssystem som till exempel BankID.
Marjaana Alaviuhkola från styrelsen kommenterade motionen: Styrelsen delar förslagsställarens
beskrivning om hur viktig trovärdigheten är för vår travsport och att de regelverk vi har måste vara
transparenta, tydliga och stärka vår värdegrund. Rättssäkerheten är viktig och vi måste ha ett
förhållningssätt där domar ligger i linje med samhällets regler i övrigt. Vi har en HD-dom från 1998
som ger oss möjligheter att ha våra egna domstolar och därmed undvika/minska fall i de civila
domstolarna.
Styrelsen har sedan ett år tillbaka en stående punkt på agendan där antidopningsreglementet hanteras.
Påföljderna har ändrats ett antal gånger. På styrelsemötet den 28 maj beslutades om förändringar
avseende innehav av förbjudna preparat och att införa visselblåsarsystem. Påföljder kopplade till
tävlingsreglementet har också ändrats, den kopplad till enhandsdrivning. Reglementet ska hela tiden
vara under översyn och arbetet sker i reglementskommittén. Styrelsen anser inte att det i dagsläget är
aktuellt med en revidering av regelverken i enlighet med motionen.
Styrelsen föreslår avslag till förslaget att bilda en grupp som tar fram nya reglementen.
Fullmäktige beslöt i enlighet med styrelsens förslag (avslag).
e) Östergötlands Travsällskap: motion till Svensk Travsports Föreningsstämma angående att minska
miljöpåverkan och minska kostnader
Åsa Waern erinrade om att klimatet och klimatförändringen är stora frågor som berör hela samhället
och sannolikt ökar kravet på ett aktivt miljöarbete. Travsporten måste ta sitt ansvar och aktivt arbeta
för att minska antalet transporter av hästar till och från tävlingar. Ett lämpligt sätt är att kombinera
arbetet med att minska antalet transporter och reskostnaderna för hästägare, framför allt för yngre
hästar och hästar med begränsat intjänande.

Östergötlands Travsällskap föreslår att som ett led i såväl klimat- som Pegasusarbetet ge företräde
för regionhästar under nedanstående eller likvärdiga förutsättningar:
- 5 startplatser i samtliga 3-åringslopp förbehålls regionhästar, undantaget de lopp där krav på
tidigare kvalificering finns
- 5 startplatser i samtliga breddlopp förbehålls regionhästar
- 5 startplatser i låga klasser, för hästar som tjänat mindre än 50 000 kronor med högst 25 000
kronor i förstapris, förbehålls regionhästar
- Ovanstående förbehåll gäller om 5 eller fler regionhästar anmälts till loppet. Om färre än 5
hästar anmälts ingår samtliga i förbehållet och återstående platser läggs tillbaka i den övriga
potten tillgängliga startplatser.
Ett argument mot regionförbehåll skulle kunna vara att det införs en begränsning i friheten för
tränare och hästägare att fritt anmäla till tävling. Denna frihet skall ställas mot det faktum att det
regelbundet förekommer att regionhästar inte kommer med i lopp på sin hemmabana utan tvingas
till långa transporter och tävling i annan region. Genom att ha ett begränsat antal regionförbehållna
startplatser torde en balans mellan de två intressena uppnås.
Remy Nilson från styrelsen kommenterade motionen: Styrelsen delar förslagsställarens syn om vikten
av att minska miljöpåverkan och att sätta ett större fokus på hållbarhetsfrågor. Svensk Travsport har
beslutat att börja arbeta med dessa frågor på ett tydligare sätt. Det kan handla om transporter,
användandet av vatten och el, gödsel med mera. Det handlar också om arbetsmiljöfrågor, code of
conduct och värdegrundsarbete. Karin Svensson som är ansvarig för frågorna på Svensk Travsport har
påbörjat en inventering som ska ligga till grund för kommande prioriteringar och aktiviteter.
Inställningen att ge företräde för regionshästar har under en längre tid varit att det ska undvikas
eftersom det fria tävlandet har varit viktigare. Styrelsen anser att frågan måste angripas utifrån ett
helhetsperspektiv, där olika åtgärder ställs mot varandra för att nå bästa möjliga resultat.
Styrelsen föreslår avslag till förslaget om att ge företräde för regionshästar.
Fullmäktige beslöt i enlighet med styrelsens förslag (avslag).
21 § Ev. ärenden enligt 5, 22, 23 och 24 §§
Stadgeändring i § 19 ST:s förtroenderåd. Fullmäktige har under § 20 c) beslutat om att tillsätta en
beredningskommitté. Styrelsen föreslår följande förslag till stadgeändring i § 19 punkt 4:
Förtroenderådet ska tillse att en kommitté på tre personer får uppdraget att ta fram kandidater till de
fullmäktige där ledamöter i valberedningen ska utses. Kommitténs förslag ska presenteras inför det
förtroenderåd som ligger närmast i tiden före det fullmäktige där ledamöter i valberedningen ska
utses.
Fullmäktige beslöt i enlighet med styrelsens förslag. Stadgeändringen är därmed tagen med ¾-dels
majoritet en första gång.
I samband med avslutningen informerades att med anledningen av coronapandemin hålls
förtroenderådet den 4 september i Stockholm.
Därefter förklarade mötesordföranden fullmäktigemötet för avslutat.
Vid protokollet:
Mats Fransson
Justeras:

Anders Lindh
Carl-Erik Sandström
Åsa Waern

Bilaga.
Motivering till Icke Ansvarsfrihet för ST styrelse
Jag beviljar inte ST styrelse ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2019. Mitt ställningstagande baserar
sig på hur ST styrelse leder ST organisation
I och med omregleringen av spelmarknaden så fick ST en helt ny roll. Trots det valde ST Styrelse att
inte låta ST:s interna organisation ingå i Denningers utredning som nu är grunden till hela
diskussionen om omorganisation.
Under förra året och fortsatt nu så inträffar den ena allvarliga incidenten efter den andra där ST
tydligt visar att man inte vet hur man ska göra, det gäller allt från avtal till hantering av
myndighetsuppgifter och regelverk.
Jag hävdar att ST styrelse inte har tagit sitt ansvar för att se till att organisationen klarar av sin nya
roll efter omregleringen av spelmarknaden. Det har lett till att organisationen är reaktiv istället för
proaktiv. En modern styrelse vägleder sin organisation i ett förändringsarbete, man tar stafettpinnen
och krattar manegen.
Det är styrelsens ansvar att se till att organisationen har rätt verktyg, rutiner och processer för att
klara av sina arbetsuppgifter.
ST Styrelse har inte på något sätt visat att man har för avsikt att förändra situationen:
- Det har inte presenterats några handlingsplaner för hur ST ska få sin organisation att fungera, trots
att jag efterlyste det redan då Denninger genomförde sin utredning
- Särskilt allvarligt är det att styrelsen påstår att man inte förordar någon specifik
organisationsmodell och att vi måste ha en bred och öppen diskussion samtidigt som man fullständigt
ignorerar den alternativa organisationsmodell som jag presenterat. Man hindrar därmed medvetet en
bred, objektiv och opartisk diskussion om den framtida organisationen. Det kan få mycket stora
konsekvenser för travets framtid
/Åsa Waern
Ordf. Östergötlands Travsällskap

