Travhästägarnas årsmöte onsdagen 19 augusti 2020 kl 13.00-16.30
Plats: Solvallas konferensavdelning, Kongressen
25 delegater närvarande. 5 röstade via fullmakter.
Protokoll
§1. Till mötesordförande valdes Claes Ljung
§2. Till mötes sekreterare valdes Runar Johansson.
§3. Justering av röstlängd genom upprop och inlämnande av fullmakter bifogas.
§4. Fråga om årsmötet blivit i laga ordning utlyst godkändes.
§5. Val av två justerare att jämte ordföranden att justera dagens protokoll och tillika
rösträknare valdes Rickard Smith (Bergsåker) och Christina Johnstone (Åby). Från och med
§12 ersattes Christina Johnstone av Östen Johannesson (Årjäng).
§6. Föredragning av styrelsens och revisorernas berättelser presenterades och lades till
handlingarna.
§7. Resultat- och balansräkning presenterades och godkändes.
Förtydligande gjordes att Styrelsen prenumererar på Travronden för att hålla sig uppdaterade.
Synpunkt kom att det finns två travtidningar i Sverige och att man då borde prenumerera på
båda. Styrelsen tar frågan i beaktande.
§8. Travhästägarnas tillgångar föredrogs. Föredragningen godkändes.
§9. Styrelsen beviljades ansvarsfrihet.
§10. Mikael Melefors presenterade verksamhetsplanen för innevarande år. Planen skickas ut
med detta protokoll.
§11.Mikael Melefors presenterade budget för innevarande verksamhetsår, vilken skickas ut
med detta protokoll.
§11.5 Motion rörande att ingen Travhästägareförening ansluten till Travhästägarna samtidigt
kan tillhöra organisationen NÄT. Motionen flyttades ut ur §21 eftersom utfallet kunde
påverka senare beslut.
Motion var inlämnad av Arvika, Bergsåker, Färjestads, Sydöstra Sveriges, Åmåls och Västra
Värmlands Travhästägarföreningar. Motionen lästes upp och en livlig diskussion följde där
Åby bland annat önskade svar på hur man skadat Travhästägarna.
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Förslag lades från Åby om att medla mellan Travhästägarna samt Nät. Förslaget togs inte upp
till beslut. Förslag lades från Åby att frågorna i motionen skulle återremitteras och behandlas
vid nästa årsmöte, vilket avslogs.
Förslag lades av Mikael Melefors att om årsmötet röstar för att medlemskap inte är möjligt i
både TRAVHÄSTÄGARNA och NÄT, ska Åby få en respit till den 30 september att lämna
NÄT. Motförslag ställdes på att avgöra frågan på sittande årsmöte. Mötesordföranden ställde
proposition på de båda förslagen och mötet uttryckte klart att frågan skulle avgöras på sittande
årsmöte. Efter lite ytterligare diskussioner blev det sluten omröstning om motionen i sin
helhet.
Årsmötet beslutade med röstsiffrorna 21 bifall, 7 avslag och 2 blanka att;
Med hänvisning till stadgarna §6 utträde/uteslutning, sista stycket:
- att förening bedrivit sådan verksamhet att Travhästägarnas anseende skadats eller syftet med
dess verksamhet äventyras föreslår vi därför:
att fullmäktige beslutar att ingen travhästägareförening ansluten till Travhästägarna samtidigt
kan tillhöra NÄT.
Om fullmäktige beslutar enligt ovan:
Att om vid detta årsmötes hållande Åby Travhästägare, eller annan medlemsförening, är
ansluten till NÄT skall föreningen/föreningarna uteslutas ur organisationen Travhästägarna.
Åby Travhästägarförening meddelade att man inkommer med skriftlig reservation, vilken
bifogas detta protokoll.
Åby Travhästägarförening tackade för sig och lämnade mötet.
§12. Fastställande av arvoden till styrelse och revisorer där motförslag inkommit från
styrelsen att följa Svensk Travsports sammanträdesarvode med 2400:-/dag.
Vidare var förslaget att ordförande utöver fasta arvodet på ett prisbasbelopp ska ha rätt till
sammanträdesarvodet. Valberedningen samtyckte till förslaget så det fanns nu bara ett förslag
vilket antogs.
§13. Antalet ledamöter i styrelsen fastställdes till 7 st. för verksamhetsåret.
§14. Till ordförande valdes Mikael Melefors.
§15. Till övriga styrelseledamöter valdes
Claes Ljung, Halmstad
Omval 2 år
Karin Roslund, Gävle
Omval 2 år
Mikael Lindqvist, Skellefteå
Omval 2 år
Elisabeth Johansson, Bollnäs
Fyllnadsval 1 år
Lena Karlsson, Färjestad
1 år kvar
Christer Bergman, Jägersro
1 år kvar
Runar Johansson, Arvika
1 år kvar
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§16. Till revisorer och en revisorssuppleant valdes
Lars Karlsson, Gävle
Omval 1 år
Krister Wassberg, Gävle
Nyval 1 år
Suppleant
Lars Andersson, Färjestad
Omval 1 år
§17. Till valberedning samt dess sammankallande valdes
Anders Holmqvist, Färjestad
Sammankallande
Maj-Britt Karlsson, Bollnäs
Lars Karlsson, Gävle
Mikael Elström, Halmstad
Staffan Sjömark, Östersund
§18. Avgiften till Travhästägarna fastställdes oförändrad till 88:-/medlem.
§19. Beslut med anledning av ansökan om inträde i Travhästägarna. Fanns inga.
§20. Från styrelsen hänskjutna frågor. Inga frågor.
Ordinarie mötesordförande tvingades lämna mötet pga hemresetransport med flyg och överlämnade
klubban till Mikael Melefors.

§21. Övriga i stadgeenlig ordning anmälda ärenden. Skånska Travhästägarföreningen hade
lämnat en motion om översyn av §14 i stadgarna med önskemål om beslut på nästa
ordförande konferens.
Styrelsen har haft en totalöversyn av hela stadgarna där Lena Karlsson redovisade föreslagna
ändringar. Årsmötet beslutade att samtliga redovisade ändringar skall genomföras med
omedelbar verkan. Samtliga ändringar bifogas och markerade med rött.
§22. Mötets avslutades av Mikael Melefors som tackade för det visade intresset.
Sekreterare

Ordförande

Justerare

Justerare §1-§11,5

Runar Johansson

Claes Ljung

Rickard Smith

Christina Johnstone

Justerare§12-§22
Östen Johannesson
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