Månadsbrev maj 2021
Besvikelsen efter Svensk Travsports fullmäktigemöte den 21 april är fortfarande stor. Vi var väldigt många som utgick
från att styrelsen i Svensk Travsport inte skulle negligera en rekommendation från ett enigt förtroenderåd om att
skjuta till 150 miljoner extra i år, varav 50 miljoner till prismedel, och resten till banorna. Det var ett unikt
ställningstagande från förtroenderådet i och med att alla var eniga om rekommendationen.
Men styrelsen slog dövörat till och svek därmed en stor del av Travsverige och inte minst oss travhästägare och
övriga aktiva.
I Travhästägarna är vår främsta uppgift att arbeta för att hästägarna ska få bättre ekonomiska villkor och en väg dit
är höjda prismedel. Men vi vill också att pengar ska anslås till banorna, där finns ingen motsättning, vilket också
framgår av vårt yttrande när det gäller ST:s organisation. Vi vill att hela Travsverige ska leva och det under drägliga
förhållande och med bibehållet inflytande för Travhästägarna och övriga föreningar i BAS.
Snart är det dags för vårt årsmöte, vi hoppas att både smittryck, vaccinationstempo och myndigheter låter oss kunna
träffas och hålla ett fysiskt möte.

Mikael Melefors, ordförande Travhästägarna
………………………………………………………………………………………………….

Rådslag 2.0
Efter två rådslag har nu Travhästägarna lämnat sitt yttrande kring de tre förslagen till ny organisation som Svensk
Travsport presenterat.
I korthet tar vi i yttrandet upp svårigheten att förorda ett av de tre alternativen eftersom vi anser att det fortfarande
finns allt för många frågetecken och obesvarade frågor för att kunna ge ett definitivt svar. Men vi lyfte fram några
viktiga punkter:
§ Vi kan inte ge avkall på ett reellt inflytande och ägande i Svensk Travsport och med närvaro-och yttranderätt
och delaktighet i beslut.
§ Vi anser att BAS inte ska betraktas som en homogen grupp.
§ Vi anser att arenornas upprustning är viktig.
§ Hela Travsverige ska ha möjlighet att leva.
Yttrandet i sin helhet läggs upp på hemsidan travhastagare.se

Årsmöte 22 juni
Kallelse, dagordning med mera har skickats ut till föreningarna inför årsmötet i Stockholm den 22 juni. Målsättningen
är att hålla ett fysiskt möte – därför påminner vi om att anmäla till mötet senast den 4 juni för att vi ska kunna
planera för mötet alternativt om vi måste genomföra ett digitalt möte.
All info kring anmälan finns i det mejl som skickats ut till respektive förenings ordförande.
ST har tidigare meddelat att de lokala sällskapen har möjlighet att skjuta på årsmöten fram till den sista juni i år och
Travhästägarna har valt att följa den rekommendationen.

Nya högaktuella skatteträffar
Skatteverket har nyligen publicerat ett nytt ställningstagande där verket gjort en omtolknig av begreppet
”beskattningsbar person”. Den nya tolkningen berör många travhästägare och andra hästföretagare och har både
skapat oro och väckt många nya frågor. ST ordnar därför två nya informationsträffar med skattejuristerna Jan
Kleerup och Urban Rydin. De båda går igenom och kommenterar ställningstagandet ur hästföretagarens perspektiv.
Informationen erbjuds vid två olika tillfällen: den 9 juni kl. 17.00-19.00 och den 14 juni kl. 15.00-17.00. Ingen
föranmälan krävs.
Läs mer och få länkarna till träffarna på Svenskt Travsport
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Folder med fakta och info
Travhästägarna har tagit fram en 8-sidig folder med information kring
hästägande och vad Travhästägarna centralt och lokalt ute i
hästägarföreningarna står för och jobbar med.
Alla föreningar får ett antal tryckta foldrar som ni kan använda för att sprida
kunskap och marknadsföra föreningen. Folder kommer också att kunna läsas
digitalt och laddas ner som pdf från vår sajt.
Vi hoppas att ni kommer att ha nytta av foldern i bland annat arbetet med att
rekrytera nya medlemmar.

Medlemsförmåner
I förra månadsbrevet bifogades en sammanställning över de medlemsförmåner som finns. Den finns också på
Travhästägarnas hemsida: https://www.travhastagare.se/files/00531166111709e3fdf7ae51bd249daf.pdf
Sammanställningen kan också laddas ner.

Öppnar för publik
Från den 1 juni kan travsporten öppna för publik men enbart på publikplats. Stallbacken fortsätter betraktas som en
arbetsplats.
Det har framförts önskemål på många håll om att hästägarna/aktiva ska prioriteras när publikplatserna öppnas. Så
vitt Travhästägarna förstått så är det lite olika hur banorna gör och att hästägarkort/fribiljetter inte gäller i och med
att olika typer av bokningssystem används för att kontrollera antalet som kan släppas in.
Mer info om vad som gäller från den 1 juni finns här.

Och till sist…
Vill vi påminna om Norr- och Sydträffen. I norr är det Dannero som står för årets Provinskamp. Runar Johansson och
Elisabeth Johansson i styrelsen kan båda vara behjälpliga er ute i föreningarna med vad som behövs för att ordna
träffarna.
Kontaktuppgifter till båda hittar ni hemsidan under Om oss/organisation.
Till er som haft årsmöten och bytt folk i styrelsen – gå gärna in på hemsidan och uppdatera era kontaktuppgifter eller
kontakta Runar Johansson, info@travhastagare.se om ni behöver hjälp.
På hemsidan hittar ni aktuell information om erbjudanden från våra samarbetspartners Agria, Circle K och Best
Western.
Via Agria finns också möjlighet att få hederspriser som hederstäcken men också grimmor och andra hästsaker som är
fina att dela ut i lopp som sponsras av travhästägarföreningen. www.travhastagare.se/Erbjudanden
Kontakta Micke Lindqvist i styrelsen om ni vill ha del av hederspriser.

……………………………………………………………………………………………………………………

Hästsportens Hus
161 89 Stockholm
E-post: info@travhastagare.se
www.travhastagare.se
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