Månadsbrev januari-februari 2021

För Travhästägarna, och BAS i övrigt, är frågan om inflytande basal. Det är på central nivå vi har de största
möjligheterna att lyfta frågeställningar och problem och påverka beslut som berör alla hästägare i travsporten.
Samtidigt har vi fått se BAS anklagas för att blockera möjligheten till förändring och utveckling. Inget kan vara mer
felaktigt. Vi är beredda att ta ansvar för att svensk travsport även i framtiden ska stå stark och väl organiserad.
Det är inget som står i motsatsförhållande till att behålla och bevara vårt inflytande och vår position för att påverka
och arbeta för att hästägarnas intressen tas tillvara både när det gäller utveckling av prismedel och andra
förhållanden kring kostnader, hästvälfärd, miljö och hållbarhet.
Det hindrar oss heller inte från att lägga kraft för att öka inflytande och ansvarstagande på alla nivåer och
tillsammans med våra medlemsföreningar.
Nu tar vi nya tag! Tillsammans är vi starka!

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

Organisationsförslagen i fokus
Frågan om hur ST:s och sällskapens organisation ska se ut i framtiden har väckt många synpunkter och åsikter. Det
har framkommit bland annat vid de rådslag som hållits ute på banor och inom organisationer. Nu är frågan inne på
andra varvet efter att Svensk Travsport fått bakläxa efter det visat sig omöjligt att nå konsensus om något av de tre
första förslagen.
Efter omtaget blir det nu ett nytt rådslag – Rådslag 2.0. Nu för att diskutera en fördjupning i tre olika alternativ:
1. Federation där Svensk Travsport drivs i bolagsform.
2. Svensk Travsport drivs som ekonomisk förening.
3. En modell med både ideell förening och ett separat rättighetsbolag.
I samband med det nyligen genomförda förtroenderådet markerade BAS kraftigt mot att bli utan inflytande i de två
alternativ som föreslagits i första rådslagsrundan. Nu, i Rådslag 2.0 ges BAS ett ägarskap och rösträtt i fullmäktige
men också en plats i styrelsen.
I det tredje förslaget ser BAS inflytande ut att bli minimalt.

Travhästägarnas Rådslag 2.0
Travhästägarna har planerat ett Rådslag 2.0 onsdagen den 16 februari kl 18-21 med deltagande från Maria Croon för
att diskutera organisationsmodellerna utifrån det nya materialet.
Mer information och kallelse till rådslaget kommer separat ut till alla föreningar via ordförande. Varje förening väljer
själv vem eller vilka som deltar i rådslaget.

Årsmöte i maj
Årets årsmöte planeras att hållas den 20 maj i Stockholm. Detta datum ersätter tidigare datum som kommunicerats
på hemsidan.
Sedan återstår att se hur covid-19 utvecklas och vilka rekommendationer som kan komma att gälla vid den
tidpunkten.
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Circle K ny samarbetspartner
Travhästägarna kan nu berätta att det tecknats ett nytt förmånligt sponsoravtal med Circle K kring
drivmedelsrabatter och som kommer alla medlemmar till del.
Avtalet innebär bland annat följande rabatter:
Drivmedelsrabatter inkl moms
miles diesel
HVO100
miles bensin
E85
Fordonsgas
Olja & trafikprodukter

68 öre per liter
68 öre per liter
30 öre per liter
30 öre per liter
30 öre per kilo
10 procent

Den som är ny kund hos Circle K får dessutom ytterligare 25 öre rabatt de första tre månaderna. Är du redan kund
hos bolaget går det lätt att ta del av förmånerna genom med hjälp av kundservice.
Läs mer om erbjudandet på www.travhastagare.se

Moms och beskattning
Under januari och början av februari bjöd Svensk Travsport in till fyra utbildningstillfällen i frågan kring moms och
beskattningsbar person. Vid varje tillfälle redogjorde experterna Urban Rydin och Jan Kleerup för de bakomliggande
orsakerna, de grundläggande principerna i momsfrågan och vad som kan hända i fortsättningen. I grunden handlar
om hur en beskattningsbar person ska definieras kontra vad som kan anses som privat verksamhet.
Drygt 50 personer anmälde sig via Travhästägarna för att vara med vid något av utbildningstillfällena.
Den som vill veta mer kan också läsa artikeln i Travronden där Mats Norberg intervjuas:
https://www.travronden.se/travsport/ekonomi/foretagsekonomi/moms/a/branschen-maste-fa-ratt-forutsattningar
……………………………………………………………………………………….
Övrig info
Öppet forum. Nyfiken på vad som skall hända på Svensk Travsport 2021?
Under våren bjuder Svensk Travsport in till ett antal öppna digitala informationstillfällen med olika teman. Vid det
första tillfället den 10 februari klockan 17.00-ca 18.30 beskrivs respektive funktion på ST de planer och aktiviteter
som finns för 2021.
Mejla info@travhastagare.se om du vill vara med så skickar vi en Teams-länk.
Vårda medlemsregistret! Under våren kommer vi att se över möjligheten att förenkla hanteringen av
medlemsregistren för er i föreningarna. Vi vet ju att nuvarande register inte är helt enkelt att jobba med. Under
februari skickar vi därför ut listor till alla föreningar där vi ber om uppdateringar och kompletteringar när det gäller
era medlemmar. Det görs för att vi ska ha så aktuella uppgifter som möjligt när vi tar nästa steg i översynen. Detta
hanteras av Runar Johansson och har ni frågor kan han nås på 070-661 77 45 eller mejl till info@travhastagare.se
Kontaktuppgifter till övriga i styrelsen finns på www.travhastagare.se

………………………………………………………………………………………………….

Hästsportens Hus
161 89 Stockholm
Telefon: 08-475 26 00 info@travhastagare.se
www.travhastagare.se
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