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Travhästägarnas yttrande kring organisationsutredningen Rådslag 2.0
Travhästägarna har tagit utredningen på stort allvar och har haft målsättningen att alla
lokalföreningar och enskilda medlemmar ska få komma till tals och föra fram sin åsikt.
Eftersom ST under resans gång visat lyhördhet inför den kritik som kom efter att det första
utredningsförslaget och kommit med ett reviderat förslag har vi inom Travhästägarna anordnat två
rådslag öppna för alla medlemmar.
Slutsatsen från dessa två rådslag stannar trots det vid att det fortfarande finns allt för många
frågetecken och obesvarade frågor för att kunna ge ett definitivt svar. Eller för att kunna förorda ett
av de tre alternativ som har presenterats vid Rådslag 2.0.
Vi har dock enats om några viktiga punkter:
§
§
§
§

Vi kan inte ge avkall på ett reellt inflytande och ägande i Svensk Travsport och med närvarooch 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.

Följande anser vi är allt för otydligt och kräver ytterligare utredning:
Alternativ 3 innebär att BAS ställs helt utanför reellt inflytande och det är något som inte kan
accepteras sett ur Travhästägarnas perspektiv. Travhästägarna bidrar med ett stort kapital till
sporten genom hästar och står därmed också för stora risker. Att hästägarna ska kunna vara
delaktiga och bidra till både utveckling och förändringar, vilket gynnar både banor och de aktiva,
borde vara en självklarhet och därmed också ge ett reellt inflytande.
För Travhästägarna sänks Inflytandegraden från 3,5 procent idag till 1,42 procent, vilket är en stor
förändring. Vad den minskningen baseras på och hur den siffran räknats fram är oklart.
Travhästägarna förespråkar också en differentierad fördelning där respektive organisation i BAS
viktas på ett mer rättvisande sätt.
Vad kommer det att kosta att föra över fastigheter från sällskapen i form av till exempel
stämpelskatter? Finns andra ekonomiska effekter i form av realisationsvinster, skatter eller annat?
Vår bestämda uppfattning är också att frågan om den framtida organisationen ska vara så väl utredd
innan beslut fattas att vi inte hamnar i en situation där vägvalet visar sig var fel. Att ha bråttom och
mer eller mindre tvinga fram ställningstaganden och beslut i den här frågan kan bli ödesdigert.
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