RST – RIKSFÖRBUNDET FÖR SVERIGES TRAVHÄSTÄGARE
Protokoll för vid RST:s årsmöte 2016-04-28, Hästsportens Hus

Ordförande Anders Holmqvist hälsade välkommen till årsmötet 2016, och gick igenom
hålltider för olika aktiviteter som stod på programmet. Han gav också en tillbakablick på året
som gått och vilka frågor RST drivit och fått hörsamhet för, samtidigt som han lyfte områden
som måste arbetas vidare med och hur viktigt det är att känna stöd från lokalföreningarna.
Därefter tog vice ordförande Berth Ottosson vid och inledde omkring de frågor som låg till
grund för dagens gruppdiskussioner:
1 RST:s organisationsöversyn – behövs någon förändring i dagens organisation?
2 180 mkr mer till pris- och uppfödarpengar 2018 än året innan – hur vill ni att de prioriteras?
3 Östgöta Travhästägareförenings motion om annan utformning av premiechansen – hur
ställer vi oss till den?
4 Vilka frågor anser ni vara de viktigaste för RST att driva?
5 Övriga synpunkter.
En timme avsattes för diskussioner som sedan följdes av redovisning av vad som kommit
fram under respektive frågeställning. (Bilaga 1)

Efter lunch startade de formella årsmötesförhandlingarna.
§ 1 Val av ordförande för årsmötet
Göran Löfgren valdes till ordförande för mötet.
§ 2 Anmälan av styrelsens val av sekreterare för årsmötet
Maja Karlsson valdes till sekreterare för mötet.
§ 3 Justering av röstlängd
Efter verkställt upprop fastställdes röstlängden till 32 röstberättigade delegater och 7
fullmakter, totalt 39 röster.
§ 4 Fråga om årsmötet blivit i laga ordning utlyst
Frågan besvarades med ja.
§ 5 val av två delegater att jämte ordförande justera årsmötets protokoll och tillika vara
rösträknare
Till justeringsmän valdes Lars Lindh, Mantorp, och Gunnar Johanzon, Axevalla.
§ 6 Föredragning av styrelsen och revisorernas berättelser
Mötet godkände styrelsens berättelse som kommenterades av Anders Holmqvist.

Ordförande föreslog att revisionsberättelsen skulle föredras under § 7, efter det att resultatoch balansräkning fastställts.
Beslut: Mötet beslutade enligt ordförandes förslag.
§ 7 Fastställande av resultat- och balansräkning
Resultat- och balansräkning föredrogs av Curt-Olof Dahl, och mötet fastställde densamma.
Därefter föredrog revisor Lars Arbin revisorernas berättelse.
Beslut: Mötet beslutade godkänna revisionsberättelsen för år 2015.
§ 8 Beslut om disponering av RST:s tillgångar
Beslut: Mötet beslutade föra över årets resultat i ny räkning.
§ 9 Beslut i fråga om ansvarsfrihet
Beslut: Mötet beslutade i enlighet med revisor Lars Arbins förslag att bevilja styrelsen
ansvarsfrihet för år 2015.
§ 10 Fastställande av arvoden till styrelse och revisorer
Beslut: Mötet beslutade enligt följande:
Ordförande:

Oförändrat 44 500 kronor, samt sammanträdesarvode enligt regler
för övriga styrelseledamöter.

Styrelseledamöter:

Sammanträdesarvode utgår med 1 780 kronor. Ersättning ut går för
sammanträde eller möte styrkt genom protokoll eller liknande.
Endast ett arvode per dygn kan erhållas. Tre telefonmöten utgör ett
sammanträde i ersättningshänseende.

Revisorer:

Två sammanträdes arvoden vardera utgår som ersättning, totalt
3 560 kronor.

Revisorssuppleanter:

Arvode utgår endast om denne ersätter ordinarie revisor.

Traktamentsersättning vid flerdygnsförrättning utgår med belopp enligt statlig schablon, för
närvarande 220 kronor, och reseersättning utgår med belopp enligt
statlig norm för skattefri ersättning, för närvarande 18,50 kronor
per mil. I de fall ersättning utgår för faktiska kostnader skall
originalkvitton bifogas.
§ 11 Beslut om antalet ledamöter i styrelse
Mot bakgrund av den organisationsöversyn som förutses under kommande verksamhets år
föreslog valberedningen att den vakanta styrelseplatsen inte återbesätts nu, utan antal
ledamöter totalt blir åtta (8), ordförande plus sju övriga styrelseledamöter. Samtidigt föreslog
man att de tre föreslagna ledamöterna väljs på 1 år, på så sätt står samtliga styrelseplatser på
val år 2017. Detsamma gäller ordförandeposten. Vidare aktualiserades utgångspunkten att
revisorerna skall vara medlemmar i hästägareförening som tillhör RST.
Beslut: Mötet beslutade enligt valberedningens förslag.

§ 12 Val av ordförande
Beslut: Anders Holmqvist valdes enhälligt till ordförande på 1 år.

§ 13 Val av övriga styrelseledamöter
Beslut: Mötet valde enligt valberedningens förslag följande tre personer att ingå i styrelsen:
Berit Bjuhr
Mantorp
Omval
1 år
Berth Ottosson
Åby
Omval
1 år
Richard Smith
Bergsåker
Omval
1 år
§ 14 Val av två revisorer och två revisorssuppleanter
Beslut: Mötet valde enligt valberedningens förslag följande personer att ingå i revisionen:
Lars Andersson (F)
Revisor
Nyval
1 år
Tommy Persson (G)
Revisor
Nyval
1 år
Lars Karlsson (G)

Revisorssuppleant

Nyval

1 år

§ 15 Val av valberedning samt dess sammankallande
Lars-Olof Pettersson (Å) Sammankallande
Omval
Magnus Johansson (U)
Omval
Lars Karlsson (G)
Omval

1 år
1 år
1 år

Personliga suppleanter:
Lars Lind (Mp)
för Lars-Olof Pettersson
Ove Oscarsson (U)
för Magnus Johansson
Britta-Stina Eriksson (E) för Lars Karlsson
§ 16 Fastställande av avgifter till RST
Beslut: Mötet beslutade om oförändrad avgift, 88 kronor per medlem.
§ 17 Beslut med anledning av ansökan om inträde i RST
Ingen ansökan fanns att behandla.
§ 18 Från styrelsen hänskjutna frågor
Organisationsöversynen som styrelsen beslutat genomföra under verksamhetsåret
aktualiserades. Berth som under förmiddagens diskussioner ansvarat för gruppernas
redovisningar, informerade kort om vad som sagts om just översynen. Han föreslog att dagens
åsikter skulle överlämnas till utsedd arbetsgrupp.
Beslut: Mötet beslutade enligt förslag.
Budget för 2016 redovisades kort av Anders, som bl a berörde tidigare kostnad för tidningen
och det förmånliga alternativ med en ny tidning som styrelsen valt att ingå i tillsammans med
andra BAS-organisationer. Han visade också på att medel avsatts för organisationsöversynen.
Han pekade samtidigt på att övriga möteskostnader skulle komma att bli lägre än föregående

år, då dessa skjutit i höjden utifrån turbulens omkring en ansökan om utträde ur RST.
Beslut: Budget 2016 fastställdes enligt förslag.
§ 19 Övriga i stadgeenlig ordning anmälda ärenden
Östgöta Travhästägareförening, Mantorp, hade lämnat in en motion till årsmötet angående ett
tredje alternativ omkring premiepengarna. Idag kan man välja att delta i premiechansen eller
att köra ”vanligt” premielopp. Föreningen föreslog i sin motion att man bör kunna avstå
premiepengarna/premiechansen och att dessa istället skulle utgöra prismedel i vanliga 3åringslopp.
Beslut: Mötet avslog motionen.
§ 20 Förhandlingarnas avslutning
Mötets ordförande Göran Löfgren tackade för ett givande möte och förklarade detsamma
avslutat.
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Efter avslutade förhandlingar gästades mötet av tre föreläsare:
Hasse Skarplöth, ATG:s VD, informerade om ATG:s affärsplan och det så kallade
pokalåret 2018, och han kunde glädjande nog meddela att spelomsättningen ökar mer än
planen! Första kvartalet i år visar en uppgång med 5,8 %.
Mats Fransson, ST:s informationschef, talade om Lika villkor, omreglering av hela
spelmarknaden och samma spelskatt för alla licensierade. År 2019 bör systemskiftet vara en
verklighet.
Mats Norberg, ledamot i ST:s styrelse, informerade om Hästägarnas moms - vad gäller och
vad kan vi göra åt detta? Han berättade om ett arbete som pågår där det handlar om hur
momsansvaret ska kunna läggas över på hästägarna själva. Det blir då fråga om

bolagsbildning, handelsbolag eller kommanditbolag. Rutiner och hantering för detta kommer
ST att hjälpa till med för de som önskar.

RST:s ordförande Anders Holmqvist avslutade dagen med att tacka föreläsare och delegater
för ett engagerat deltagande i årsmötet 2016.

