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STADGAR FÖR SVENSK TRAVSPORT

Svensk Travsports sammansättning, namn och firma
§ 1

Svensk Travsport ideell förening, här nedan benämnt ST, utgör en 
sammanslutning av inom Sverige verksamma travsällskap och basorganisa-
tioner, som beviljats anslutning till ST, samt associerade medlemmar som 
antagits av ST. 

Med travsällskap avses ideell förening som anordnar av ST godkända 
travtävlingar med prispengar.

Travsällskap och basorganisationer kallas nedan medlem respektive 
medlemmar eller medlemsorganisation.

Föreningens namn och firma är ”Svensk Travsport”.

ST:s ändamål
§ 2

ST:s ändamål är särskilt att organisera, leda och reglera landets travsport 
genom:

– att tillsammans med medlemmarna skapa förutsättningar för en svensk 
travsport med hög kvalitet och god etik samt med avsikt att främja jämställd-
het och integration/mångfald.

– att organisera och utforma riktlinjer för svensk travsport.
– att verka för ett brett engagemang bland medlemmarna genom en de-

centraliserad beslutsprocess.
– att ansvara för och utveckla ett förtroendefullt samarbete med trav-

sportens intressenter och de associerade medlemmarna.
– att vara högsta beslutande organ i fråga om tävlingsverksamhetens 

genomförande.
– att främja verksamheten med avel och uppfödning av goda inhemska 

hästar.
– att säkerställa att djurskydd och säkerhet bevakas och utvecklas.
– att ansvara för information och marknadsföring av svensk travsport 

samt utbildning inom verksamheten.
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– att verka för särskild satsning på ungdomsverksamhet samt på nyrekry-
tering till travsporten.

– att tillhandahålla god service för medlemmar, associerade medlemmar 
och aktiva inom travsporten.

– att representera svensk travsport gentemot andra länder. 

Om associerad medlem har antagits ska ST tillsammans med associerad 
medlem även verka för ett samarbete som utvecklar och stärker båda 
länders travsport.

Styrelsens säte
§ 3

Styrelsen har sitt säte i Stockholm.

Föreningens räkenskapsår
§ 4

Föreningens räkenskapsår ska omfatta kalenderår.

Anslutning till ST
§ 5

Travsällskap och basorganisation som vill ansöka om medlemskap i ST, 
ska inge skriftlig ansökan, innehållande förbindelse:

– att följa ST:s stadgar och reglementen samt övriga bestämmelser,
– att till ST lämna varje önskad uppgift om verksamheten,
– samt att erlägga fastställda avgifter.

Ansökan ska vara åtföljd av stadgar och styrelseförteckning samt vara un-
derskriven av ordförande och två styrelseledamöter. Sådan skriftlig ansökan 
ska också inges för utländsk landsomfattande organisation som vill ansöka 
om associerat medlemskap i ST.

För att basorganisations anslutning till ST ska kunna prövas ska dessut-
om följande minimikrav uppfyllas:

– Organisationen ska verka inom ett för travsporten väsentligt intresse-
område som ej tidigare finns representerat samt främja svensk travsport.

– Organisationen skall vara rikstäckande och därmed vara representerad 
med lokalförening eller motsvarande i anslutning till flertalet av landets 
travbanor.
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– Organisationen skall ha verkat under minst tre år.

ST:s styrelse bereder frågan om nytt medlemskap för beslut vid ST:s 
ordinarie fullmäktigemöte och ska därvid särskilt beakta att nya verksam-
hetsområden säkerställs.

Föreningar som önskar medlemskap i ST eller organisationer som önskar 
associerat medlemskap, ska senast den 1 februari ansöka om detta för att 
ansökan ska kunna behandlas vid nästa ordinarie fullmäktigemöte.

Till associerad medlem kan antas utländsk landsomfattande organisation 
som anordnar travtävlingar med prispengar. Representanter för associerade 
medlemmar har närvaro- och yttranderätt, men ej rösträtt, vid fullmäktige-
möte. Representanter för associerade medlemmar kan inte väljas in i ST:s 
styrelse eller valberedning. En organisation kan endast inneha ett associerat 
medlemskap om det finns ett samarbetsavtal mellan organisationen och ST 
eller Svensk Travsport AB.

Utträde eller uteslutning ur ST
§ 6

Önskar medlem, eller associerad medlem, utgå ur ST, ska skriftlig 
anmälan inges före den 1 juli för att gälla från därpå följande års början. 
Beslut i fråga om utträde meddelas av ST:s styrelse. 

Medlem eller associerad medlem, som ej fullgör stadgeenlig förpliktelse 
eller ej utövat verksamhet under de två senaste kalenderåren – eller ej upp-
rättat årsredovisning eller motsvarande under de två senaste kalenderåren 
– kan uteslutas av ST:s fullmäktige. 

Fullmäktige äger dessutom rätt att ur ST utesluta medlem, eller associ-
erad medlem, som bedriver verksamheten på sådant sätt, att dess eget, ST:s 
eller travsportens anseende därigenom skadas eller vars medlemskap av 
annan särskilt allvarlig anledning ej anses önskvärt. Om associerad medlem 
inte längre innehar samarbetsavtal med ST eller Svensk Travsport AB har 
fullmäktige rätt att utesluta associerad medlem. 

För beslut om uteslutning erfordras ¾ majoritet av avgivna röster (se § 
10 st 4). I kallelse till fullmäktigemöte ska särskilt anges att sådan fråga ska 
behandlas.
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ST:s fullmäktige
§ 7

ST:s högsta myndighet utövas gemensamt av befullmäktigade represen-
tanter – fullmäktige – för de anslutna medlemmarna.  

Varje medlem äger bland sina medlemmar rätt att utse två fullmäktige 
jämte suppleanter att företräda medlemsorganisationen och varje medlems-
organisation disponerar antal röster enligt röstmatrikel Bilaga 1, vilken 
fastställs på fullmäktigemöte år 2022. Bilaga 1 revideras därefter vart tredje 
år och/eller de år det tillkommer eller utträder en medlem. Vid fastställande 
av Bilaga 1 erfordras ¾ majoritet av avgivna röster (se § 10 st 4). 

Associerad medlem har rätt att närvara med högst två personer vid full-
mäktigemöte. Dessa personer har yttranderätt men ej rösträtt.

Associerad medlem som önskar närvara vid fullmäktigemöte ska till 
ST lämna uppgift om vem eller vilka personer som utsetts att närvara vid 
fullmäktigemöte. Uppgiften ska vara ST tillhanda senast sju dagar före full-
mäktigemöte. 

Fullmäktigemötet hålls på svenska. Associerad medlem har rätt att på 
egen bekostnad anlita tolk till fullmäktigemötet

ST:s Fullmäktiges åligganden
§ 8

Det åligger fullmäktige att träffa avgörande i frågor enligt § 11 och i 
frågor som föranlett kallelse av extra fullmäktigemöte.

ST:s Fullmäktiges sammanträden
§ 9

Fullmäktige sammanträder till ordinarie fullmäktigemöte före april 
månads utgång å tid och plats, som fastställs av styrelsen. Datum för ordi-
narie fullmäktigemöte ska meddelas samtliga medlemmar och associerade 
medlemmar minst sex månader i förväg. 

Extra fullmäktigemöte hålls då styrelsen så finner erforderligt eller då 
konsortiet gör skriftlig framställning därom. 



7

Kallelse till ordinarie eller extra fullmäktigemöte ska av styrelsen skrift-
ligen utsändas till medlemmarna och de associerade medlemmarna minst 
tre veckor före sammanträdet. I kallelse till extra fullmäktigemöte ska tydligt 
anges de ärenden som ska handläggas på fullmäktigemötet. Endast frågor 
angivna i kallelsen kan behandlas på mötet.

Medlemmar, som önskar väcka förslag vid ordinarie fullmäktigemöte, 
ska senast

30 dagar före fullmäktigemötet göra skriftlig anmälan till styrelsen med
angivande av förslaget och skälen härför

ST:s Fullmäktige - rösträtt och röstning
§ 10

För fattande av beslut vid fullmäktigemöte gäller att varje fullmäktig 
företräder den medlem som har utsett fullmäktige och har rätt till röster 
enligt bilaga 1 och enligt beslut av respektive medlem. 

Det åligger medlemmarna att genom protokollsutdrag lämna ST upp-
gift om de personer som utsetts till fullmäktige jämte suppleanter samt 
besked om vem eller vilka som företräder respektive medlems röster. Sådan 
uppgift ska vara ST tillhanda senast sju dagar före fullmäktigemötet. Om 
anmäld fullmäktig som av medlemmen tilldelats röster, eller suppleant för 
denne, inte kan infinna sig vid fullmäktigemötet, kan medlemmen genom 
skriftlig anmälan till ST före fullmäktigemötet flytta över rösterna till annan 
fullmäktig eller suppleant, som medlemmen anmält i enlighet med vad som 
anges i föregående mening.

  
Rösträtten är förverkad för vederbörande medlems fullmäktig för vilken 

bestämmelserna i föregående stycke inte iakttagits. 

För beslut enligt § 6, st 2 och 3, § 7, st 2 och §§ 23 och 25 fordras minst 
¾ majoritet av avgivna röster och för övriga beslut enkel majoritet av 
avgivna röster. 

Vid lika röstetal avgörs beslutet genom lottning. 

Omröstning ska, om någon det begär, ske med slutna röstsedlar. 
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För utövande av rösträtt fordras att vederbörande medlem fullgjort 
stadgeenliga förpliktelser. 

Röstning med fullmakt får ej förekomma.

Ärenden vid ordinarie fullmäktigemöte
§ 11

Vid ordinarie fullmäktigemöte ska följande ärenden handläggas:

1. godkännande av dagordning,
2. val av ordförande vid stämman,
3. anmälan av styrelsens val av sekreterare vid stämman,
4. fastställande av röstlängd,
5. val av två fullmäktige att jämte ordföranden justera protokollet och att 

tillika vara rösträknare,
6. fråga om fullmäktigemötet blivit behörigen utlyst,
7. styrelsens årsredovisning och revisorernas berättelse,
8. fråga om fastställande av resultat- och balansräkning,
9. fråga om beviljande av ansvarsfrihet åt styrelsens ledamöter och verk-

ställande tjänsteman,
10. fastställande av arvode till styrelseledamöter, valberedning och 

revisorer i ST samt ordförande och vice ordförande i ST:s Konsortium och 
ordförande och vice ordförande i ST:s Ordförandesamråd, fastställande av 
rekommendation till arvode till styrelseledamöter, valberedning och revi-
sorer i Svensk Travsport AB och av ST utsedda ledamöter i ATG:s, HNS:s 
och TR Media AB:s styrelser, alla vilka fastställs av respektive stämma,

11. fastställande av medlemsavgifter,
12. val av ordförande och vice ordförande i ST:s Konsortium,
13. val av ledamöter i styrelsen, 
14. val av styrelseordförande och vice styrelseordförande vardera för ett 

år,
15. val av ordförande och vice ordförande i ST:s Ordförandesamråd
16. val av två revisorer och två revisorssuppleanter - varav minst en revi-

sor och en revisorssuppleant ska vara auktoriserad revisor – för tiden till och 
med nästa ordinarie fullmäktigemöte,

17. val av ST:s ledamöter i ATG:s styrelse vilka fastställs av bolagets 
stämma,

18. val av ST:s ledamöter i HNS:s styrelse vilka fastställs av HNS:s 
stämma,
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19. val av ledamöter i TR Media AB:s styrelse vilket fastställs av bola-
gets stämma,

20. bemyndigande av ST:s Konsortiums ordförande att företräda ST på 
Svensk Travsport AB:s stämma,

21. val av ledamöter och suppleanter i ST:s överdomstol,
22. val av ledamöter och suppleanter i STAD,
23. val av ledamöter och suppleanter i ST:s besvärsnämnd,
24. fastställande av instruktion för valberedningen, bilaga 2,
25. utseende av valberedning
26. fråga om anslutning till ST,
27. fastställande av röstmatrikel enligt Bilaga 1 (se § 7),
28. från styrelsen hänskjutna förslag,
29. av medlem enligt § 9 väckta förslag, samt
30. ev. ärenden enligt 6, 23, 24 och 25 §§.

ST:s Konsortium
§ 12

ST:s Konsortium är det högsta rådgivande organet för att förankra, pri-
oritera och ge rekommendationer i frågor som har betydelse för framdriften 
av den svenska travsporten och för att bereda beslut i ST:s fullmäktige och 
på bolagsstämma i Svensk Travsport AB. 

ST:s Konsortium ska bestå av ST:s styrelseledamöter, ordförande och vd 
(eller motsvarande) för varje travsällskap och varje ansluten basorganisation. 
Vid förfall för representant från medlem kan ersättare utses.

Uppgifterna för ST:s Konsortium är att;
- Bereda principiella frågor som berör ST och Svensk Travsport AB. 
- Genomföra ändringar och tolkningar i det samarbetsavtal mellan 

travsällskapen och basorganisation som upprättas.
- Formulera det långsiktiga uppdraget till ST och Svensk Travsport AB 

som ligger till grund för den strategiska plattform som styrelsen upprättar 
och bereda ägardirektiv till helägda dotterbolag inför beslut i fullmäktige.

- Behandla viktiga strukturfrågor för den svenska travsporten och i 
övrigt gemensamma frågor av strategisk betydelse.

I frågor av rådgivande karaktär gentemot ST:s styrelse har ST:s styrelse-
ledamöter rätt att delta i överläggning till beslut men ej i beslutet.
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Valberedningens ordförande ska – om vederbörande inte redan ingår 
i ST:s Konsortium – beredas tillfälle att närvara vid konsortiets sam-
manträden som observatör utan rösträtt. 

Mötena i ST:s Konsortium ska följa den årscykel som fastställts av ST:s 
styrelse. 

ST:s styrelse
§ 13

ST:s styrelse, som mellan fullmäktiges sammanträden representerar före-
ningen, ska bestå av nio ledamöter.

Av dessa ska minst sex ledamöter vara invalda från kretsen av medlems-
organisationerna och två av dessa ska vara invalda från någon av bas-
organisationerna. Övriga ledamöter inklusive styrelsens ordförande ska 
vara oberoende från ledande uppdrag i ST:s medlemsorganisationer. Med 
”oberoende” avses att ledamot ej innehar ett ledande uppdrag i någon av 
medlemsorganisationerna, dvs. ledamoten får inte vara styrelseledamot eller 
VD (eller motsvarande) i någon medlemsorganisation. Representanter för 
associerade medlemmar är ej valbara.

Följande riktlinjer ska iakttas i anslutning till val av ST:s styrelse.
Vederbörande ska:
– ha ett omvittnat intresse för svensk travsport och kunna avsätta er-

forderlig tid för fullgörande av uppdraget.
– ha god insikt i den svenska travsportens folkrörelsekaraktär samt vara 

väl insatt i medlemmarnas verksamhetsförutsättningar.
– inneha personliga förutsättningar att medverka till svensk travsports 

utveckling med ett övergripande synsätt.

Styrelseledamöterna väljs för en tid av fyra år. Styrelseledamöterna avgår 
växelvis fyra respektive fem vartannat år. Styrelseordförande och vice styrel-
seordförande väljs från kretsen av styrelseledamöter på ett år i taget enligt 
vad som följer av § 11. 

Avgående ledamöter kan föreslås till omval.

Avgår styrelseledamot före valperiodens utgång, sker kompletteringsval 
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vid nästkommande ordinarie fullmäktigemöte, såvida ej fler än två avgår, då 
extra fullmäktigemöte för kompletteringsval ska hållas.

Styrelsens arbetsår räknas från och till ordinarie fullmäktigemöte.

Styrelsens sammanträden
§ 14

Styrelsen sammanträder på kallelse av ordföranden eller när så påkallas 
av minst tre styrelseledamöter.

Styrelsens beslutförhet
§ 15

Styrelsen är beslutför då antalet ledamöter vid sammanträdet är minst 
fem.

Är såväl ordföranden som vice ordföranden förhindrade närvara, utses 
styrelseledamot som längst har innehaft sitt styrelseuppdrag att leda sam-
manträdet.

Som styrelsens beslut gäller den mening om vilken de flesta röstande 
förenar sig samt vid lika röstetal den mening som biträds av ordföranden 
vid sammanträdet. Dock fordras för giltigt beslut enhällighet bland fem 
närvarande.

 
Styrelsens åligganden

§ 16
Styrelsen åligger särskilt:

  1. att mellan fullmäktiges sammanträden representera ST,
  2. att förbereda ärenden, som ska behandlas av fullmäktige,
  3. att kalla till fullmäktige,
  4. att fastställa årscykel för ST,
  5. att avge årsredovisning över ST:s verksamhet,
  6. att till- eller avstyrka ansökningar om att arrangera tävlingar med 

prispengar,
  7. att utfärda och ändra reglementen och andra bestämmelser för täv-

lingarnas avhållande samt för registrering av travhästar,
  8. att ansvara för ST:s medel och förvaltning av desamma,
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  9. att inför myndigheter föra ST:s talan och representera ST gentemot 
andra länder, samt

10. att utse eller föreslå representanter i styrelsen för bolag eller andra
sammanslutningar där val inte regleras i stadgarna och i vilka ST direkt 

eller indirekt har inflytande.

Styrelsen kan förelägga medlem, som ej fullgör stadgeenliga förpliktelser 
eller som bryter mot ST:s reglementen och andra bestämmelser och som 
trots uppmaning inte vidtar rättelse, vite på lägst 5.000 och högst    
100.000 kronor. Styrelsen ska också pröva frågan om utdömande av vite.

Valberedning
§ 17

För beredning av val i ST:s fullmäktige (§ 10) ska fullmäktige utse en 
valberedning som består av fem ledamöter, varav en utses som ordförande.

Valberedningens sammansättning förbereds av ST:s Konsortium vid 
överläggning till det i tiden senaste sammanträdet inför ordinarie fullmäk-
tigemöte. Konsortiet ska tillse att en kommitté på tre personer får upp-
draget att ta fram kandidater till valberedningen och förslag till arvode för 
valberedningens ledamöter.

Valberedningen utses av fullmäktige. Vartannat år väljer fullmäktige 
ordförande för valberedningen på två år samt växelvis vartannat år två 
ordinarie ledamöter i valberedningen som därmed får en mandatperiod                       
på vardera två år.

Valberedningen ska arbeta i enlighet med den instruktion som fastställts 
av fullmäktige. Valberedningen ska även föreslå de arvoden som ska faststäl-
las eller rekommenderas av fullmäktige (§ 11). 

Valberedningens förslag ska tillställas medlemmarna senast 30 dagar före 
fullmäktigemötet. Förslagen ska innehålla utförlig presentation av föreslagna 
representanter, ledamöter och suppleanter och inkluderande personlig bak-
grund samt dokumentation av kunskap och intresse för travsporten. 

Förslagen till arvoden ska motiveras.
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Motförslag ska tillställas valberedningens ordförande och vara denne till-
handa senast 15 dagar före fullmäktigemötet.

Motförslag ska av valberedningens ordförande senast 10 dagar före 
stämman sändas till medlemmarna.

Endast den är valbar som uppförts på valberedningens förslag eller mot-
förslag som inkommit inom föreskriven tid.

ST:s Ordförandesamråd
§ 18

ST:s Ordförandesamråd är ett förberedande organ inför överväganden 
i ST:s Konsortium. ST:s Ordförandesamråd ska bestå av ordföranden 
i respektive travsällskap, ordföranden i respektive basorganisation samt 
ordföranden i ST:s styrelse. Vid förfall för representant från medlem kan 
ersättare utses.

Representanterna i ST:s Ordförandesamråd ansvarar för informations-
överföring och förankring i respektive travsällskap eller basorganisation 
vilket syftar till att få till stånd effektiva besluts- och förankringsformer 
inom svensk travsport.

ST:s VD-samråd
§ 19

ST:s VD-samråd har till uppgift att stödja medlemmarnas gemensamma 
intressen och främja samarbetet dem emellan med fokus på verksamhets-
frågor inom travsporten. I de gemensamma verksamhetsfrågorna är syftet 
att nå koncensus vad avser inriktning, vägval och omfattning och agera som 
rådgivande organ till ST och Svensk Travsport AB.

ST:s VD-samråd ska bestå av VD eller motsvarande i respektive travsäll-
skap och i respektive basorganisation, VD och vice VD i Svensk Travsport 
AB. VD-samrådet utser inom sig en ordförande och ordförandeskapet ska 
rotera över tid.

ST:s överdomstol
§ 20

ST:s överdomstol ska bestå av fem ledamöter och tre suppleanter. Ord-
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förande samt en ledamot ska vara, eller ha varit, yrkesverksamma jurister. 

Ledamöter och suppleanter i överdomstolen väljs vid ST:s ordinarie full-
mäktigemöte för en tid av fyra år. Tre respektive två ledamöter avgår växelvis 
vartannat år och en respektive två suppleanter avgår växelvis vartannat år.

För att säkerställa överdomstolens oberoende får till ledamot eller sup-
pleant i överdomstolen ej väljas ledamot i ST:s styrelse, ledamot i Svensk 
Travsport AB:s styrelse eller ledamot i ST:s Ansvars- och Disciplinnämnd 
(STAD).

Avgående ledamöter eller suppleanter kan föreslås till omval.

ST:s överdomstol träder i funktion enligt bestämmelser i ”Tävlingsregle-
mente för Svensk Travsport”.

ST:s Ansvars- och Disciplinnämnd (STAD)
§ 21

STAD ska bestå av sex ledamöter och tre suppleanter. Ordförande samt 
en ledamot ska vara, eller ha varit, yrkesverksamma jurister. Dessutom ska 
ingå två förtroendevalda från travsporten och en förtroendevald från ga-
loppsporten samt en person representerande veterinärmedicinsk sakkun-
skap.

Ledamöter och suppleanter i STAD väljs vid ST:s ordinarie fullmäktige-
möte för en tid av fyra år. Tre ledamöter avgår växelvis vartannat år och en 
respektive två suppleanter avgår växelvis vartannat år. 

För att säkerställa STAD:s oberoende får till ledamot eller suppleant 
i STAD ej väljas ledamot i ST:s styrelse eller ledamot i Svensk Travsport 
AB:s styrelse. 

Avgående ledamöter eller suppleanter kan föreslås till omval. 

STAD träder i funktion enligt bestämmelser i ”Tävlingsreglemente för 
Svensk Travsport”.
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ST:s besvärsnämnd
§ 22

Besvärsnämnden ska bestå av fem ledamöter och två suppleanter. Minst 
två av ledamöterna ska vara, eller ha varit, yrkesverksamma jurister.

Ledamöter i besvärsnämnden och suppleant för ledamot väljs vid ST:s 
ordinarie fullmäktigemöte för en tid av fyra år. Tre respektive två ledamöter 
avgår växelvis vartannat år. Detsamma gäller suppleanterna.

Avgående ledamöter eller suppleanter kan föreslås till omval.

ST:s besvärsnämnd träder i funktion enligt bestämmelser i ”Registrerings-
reglemente för Svensk Travsport”.

ST:s upplösning
§ 23

ST kan upplösas endast genom beslut om upplösning vid två på varan-
dra följande ordinarie fullmäktigemöten.

För beslut fordras minst ¾ majoritet av avgivna röster (se § 10 st 4).

I kallelse till dessa fullmäktigemöten ska särskilt anges, att sådan fråga 
ska behandlas jämte grunden för detta.

Om ST upplöses
§ 24

Om ST upplöses, ska dess behållning genom beslut vid sista fullmäktige-
mötet överlämnas till någon organisation som har till ändamål att främja 
svensk travsport och/eller svensk hästavel.

Ändring av stadgarna
§ 25

För ändring av dessa stadgar fordras beslut om ändring vid två på varandra 
följande fullmäktigemöten med minst en månads mellanrum, därav ett ordi-
narie. För beslut fordras minst ¾ majoritet av avgivna röster (se § 10 st 4).

I kallelse till dessa fullmäktigemöten ska särskilt anges, att sådan fråga ska 
behandlas jämte det huvudsakliga innehållet av förslaget till ändring.



Bilaga 1 Antal Antal
Röstfördelning (nya stadgar) fullmäktige röster
Arvika 2 10
Axevalla 2 50
Bergsåker 2 60
Boden 2 40
Bollnäs 2 40
Dannero 2 30
Eskilstuna 2 50
Färjestad 2 40
Gävle 2 40
Hagmyren 2 30
Halmstad 2 50
Hoting 2 10
Jägersro 2 60
Kalmar 2 40
Karlshamn 2 10
Lindesberg 2 20
Lycksele 2 10
Mantorp 2 40
Oviken 2 10
Romme 2 60
Rättvik 2 30
Skellefteå 2 30
Solvalla 2 100
Solänget 2 30
Tingsryd 2 10
Umåker 2 40
Vaggeryd 2 20
Visby 2 30
Åby 2 60
Åmål 2 20
Årjäng 2 30
Örebro 2 40
Östersund 2 40
Summa röster 1180

ASVT 2 50
BTR 2 50
Travhästägarna 2 50
Sleipner 2 50
STaR 2 50
TR 2 50
SPTF 2 50
Summa röster 350

Summa röster 1530



Bilaga 2 

Instruktion för Valberedningen i Svensk Travsport Ideell förening tillika i Svensk 
Travsport AB 

Fastställs av Svensk Travsports Fullmäktige samt vid Svensk Travsport AB:s stämma 

De förutsättningar och villkor som reglerar valberedningens arbete i Svensk Travsports stadgar och 
Svensk Travsport AB:s bolagsordning är av övergripande karaktär varmed denna instruktion skall  

- Ge väsentliga förtydliganden avseende valberedningens uppgifter
- Redovisa Svensk Travsports förväntningar på valberedningens processer och arbete inför

redovisning i beslutande organ samt
- Tillse att valberedningens arbete sker efter en metodik som är transparent och öppen.

Samtidigt arbetar valberedningen under gängse förhållningssätt rörande konfidentialitet
vad gäller information rörande enskilda personer, såväl styrelseledamöter som potentiella
styrelseledamöter.

A) Valberedningen skall under sitt arbete bereda följande förslag till val, mandattider och
ersättningar för dessa:
1. Konsortium och ordförandesamråd:
- Ordförande och vice ordförande i Svensk Travsports konsortium (bestående av ordförande

och VD (eller motsvarande) bland Svensk Travsports medlemmar/ägare).
- Ordförande och vice ordförande i Svensk Travsports Ordförandesamråd (bestående av

ordföranden i Svensk Travsports medlemsföreningar/ägare samt ordförande i Svensk
Travsport)

2. Svensk Travsports styrelse (styrelse för Svensk Travsport Ideell förening tillika Svensk
Travsport AB)

- Svensk Travsports styrelse skall bestå av nio (9) ledamöter. Minst sex (6) ledamöter skall
vara invalda från kretsen av medlemsföreningar/ägare och två (2) av dessa skall vara
invalda från någon av Svensk Travsports basorganisationer. Övriga ledamöter inklusive
styrelsens ordförande skall vara oberoende från ledande uppdrag i Svensk Travsports
medlemsföreningar. Med ”oberoende” avses att ledamot ej innehar ett ledande uppdrag i
någon av medlemsföreningarna, dvs. ledamoten får inte vara styrelseledamot eller VD
(eller motsvarande) i någon medlemsorganisation.

- De ledamöter som föreslås till styrelsen i Svensk Travsport Ideell förening ska även
föreslås till styrelsen i Svensk Travsport AB.

- Ordförande och vice ordförande i styrelsen
- Styrelsens ledamöter skall utses med fyraåriga mandatperioder

3. Övriga val som förutsätts beredas av Svensk Travsports valberedning:
- Ledamöter och vice ordförande från Svensk Travsport i ATGs styrelse
- Ledamöter och ordförande från Svensk Travsport I HNS styrelse
- Ledamöter och ordförande i TR Medias styrelse
- Ledamöter och ordförande i Svensk Travsports Överdomstol, Ansvarsnämnd samt

Besvärsnämnd
- Övriga val i dotterbolag och intresseorganisationer där Svensk Travsport äger rätt att utse

ledamöter.
- Revisorer



B) Principer för ersättningar till förtroendevalda  
Valberedningen har att ta fram förslag till ersättningar för förtroendevalda.  
Ersättning till förtroendevalda skall avse rimlig ersättning för uppdraget baserat på den 
kunskap och erfarenhet som respektive uppdrag anses kräva för att på ett fullgott sätt utföra 
uppdraget. Ersättningen skall även ta hänsyn till det ansvarstagande som följer med respektive 
uppdrag. Ersättningen skall omfatta en ersättning för deltagande i möten och sammanhang där 
uppdraget fullgörs och skall i normalfallet bestå av ett fast årsarvode för att fullgöra 
mötesnärvaro enligt årsplan. Därutöver skall utgå ett sammanträdes- och/eller 
förrättningsarvode om hel- eller halvdag för deltagande i sammanhang där uppdraget så 
kräver. 
Reseersättning utgår vid användning av egen bil och/eller kollektiva färdmedel för uppdragets 
fullgörande. 
 

C) Överväganden och vägledning i valberedningen arbete: 
- För att Svensk Travsports övergripande ändamål skall kunna infrias ställs höga krav på 

samtliga förtroendevalda. Viktigt att de har förmåga och kunskap att i sitt arbete 
säkerställa att det svenska travets ändamål blir vägledande för deras uppdrag. 

- Särskilda krav måste säkerställas på att förtroendevalda ledamöter har stark förmåga; 
• Att verka för svensk travsport i ett övergripande perspektiv, sätta helheten framför 

enskilda intressen.  
• Att kunna arbeta för att såväl en bred travsport av folkrörelsekaraktär som 

travsportens höga internationella status ytterligare utvecklas samt  
• Att kunna avsätta tid för de arbetsinsatser som erfordras för fullgörande av 

uppdraget. 
- Valberedningen skall värdera de utmaningar som leder till att jämställdhet, mångfald, 

åldersfördelning och integration blir en naturlig del i arbetet och sökprocessen. 
 
Valberedningen skall förutom interna diskussioner och överväganden tillse följande under 
arbetet;  

• Valberedningen skall ha tillgång till uppdragsbeskrivningar och arbetsordningar för 
respektive organ. 

• Valberedningen skall ha tillgång till den årliga styrelseutvärdering som förutsätts 
genomföras inom ramen för respektive styrelsearbete. 

• Med Förtroenderåd/konsortiet årligen diskutera såväl principer som tänkbara kandidater 
för uppdragen i syfte att skapa delaktighet i arbetet och nyttja organisationens kontaktytor. 

• Via årliga intervjuer med Svensk Travsports styrelse forma kunskap om styrelsen arbete 
och framtida kompetensbehov. 

Valberedningen har att planera för ett stegvis införande av den styrelsebemanningsmodell som 
beslutas av Svensk Travsports stämma (se ovan under p. A 2). Detta under beaktande av 
fastlagda mandatperioder.  

D) Presentation 
I anslutning till att valberedningen presenterar sina förslag och kandidater i nämnda 
organ/forum skall detta ske i en presentationsmall som beskriver kandidatens personliga och 
civila situation samt de förutsättningar och motiv som vederbörande anser sig ha för att kunna 
fullgöra uppdraget. 



Svensk Travsport är huvudorganisation för den 
svenska travsporten. 

Vi leder, organiserar och utvecklar travsporten samt 
fungerar som ett serviceorgan för landets travsports-
intressenter. 

För oss står hästen i centrum och vi värnar våra häs-
tar med kunskap, kärlek och respekt. Att säkerställa 
och ständigt utveckla djurskyddet och säkerheten 
inom travsporten är därför våra två viktigaste upp-
drag.

Box 201 51, 161 89 Bromma,  
Hästsportens Hus, Solvalla
Telefon kundtjänst: 08-475 27 00  
Hemsida: www.travsport.se
E-post: kundtjanst@travsport.se
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