November 2021
Efter ett intensivt år med många diskussioner kring bland annat ST:s nya organisation, styrningen av ATG och
behovet av prismedel är vi nu framme vid att det blir ett större prisanslag nästa år jämfört med i år. Hur stort får vi
dock inte veta förrän vid månadsskiftet november-december.
I slutet av oktober genomförde vi årets ordförandekonferens med fokus på verksamhetsplan för 2022,
medlemsnytta och nyrekrytering. Målet var att göra omstart efter pandemin och ge både ny kraft och energi till er
alla ute i föreningarna.
Bland våra viktigaste mål för 2022, är att bli fler. Ju fler vi är desto starkare blir vi och desto bättre kan vi förvalta vårt
inflytande som ägare i Svensk Travsport.

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

Ordförandekonferensen
Under två halvdagar i oktober samlades ordföranden från de lokala hästägareföreningarna tillsammans med
ytterligare deltagare från respektive förening till konferens i Stockholm.
Ett av de viktigaste målen med konferensen var att lägga grunden till en ny verksamhetsplan för 2022. Konferensen
ringade in de viktigaste områden som Travhästägarna ska jobba med det kommande året.
De främsta områdena var:
§ Prismedel med bland annat mer satsning på vardagstravet och de breda prisskalorna.
§ Tävlingsplanering/proppar i syfte att minska resandet/kostnaderna och fler starttillfällen (fördel hemmahäst)
§ Striktare bedömning av Tävlingsreglemente och hårdare bedömning när det gäller dopningsfall.
§ Rekrytering av nya medlemmar.
§ Momsfrågan
Styrelsen har påbörjat arbetet med den nya verksamhetsplanen och strategier för att nå målen. Den färdiga planen
ska sedan kommuniceras ut till er i föreningarna.

Ny hemsida
En ny hemsida för Travhästägarna är i slutfasen att färdigställas för att lanseras inom kort.
Målet är också att öka närvaron både på Facebook, Instagram och Twitter för att nå ut med vad Travhästägarna och
föreningar står för och jobbar för.

Rabatter ger medlemsnytta
Vi har tidigare gjort en sammanställning över de medlemsförmåner Travhästägarna ha förhandlat fram med Agria,
Circle K och Best Western. Har ni missat det så kan ni läsa mer här. Pdf-en kan också laddas ner.
https://www.travhastagare.se/files/00531166111709e3fdf7ae51bd249daf.pdf
……………………………………………………………………………………………………………………
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