
Travhästägarna Månadsbrev april 2021 
 

1 

 
Månadsbrev april 2021 

 
 

Imorgon onsdag den 21 april är det fullmäktige i Svensk Travsport. En av de heta frågorna på dagordningen handlar 
om ansvarsfrihet för styrelsen och hur styrelsen valt att hantera rekommendationen från ett enigt förtroenderåd om 
att skjuta till 50 miljoner till prismedel och 100 miljoner till banorna. 
Från Travhästägarnas sida utgår vi från att ST:s styrelse förstått allvaret och insett att det inte är möjligt att gå emot 
ett enigt förtroenderåd. Att inte följa rekommendationen skulle urholka förtroendet för ST:s styrelse ytterligare. 
Frågan om ansvarsfrihet handlar om härvan kring Propulsion. Ett förslag ligger på fullmäktiges bord om att bordlägga 
frågan om ansvarsfrihet för styrelsen tills alla frågetecken rätats ut. 
 
Mikael Melefors, ordförande Travhästägarna 

…………………………………………………………………………………………………. 
 
Travhästägarnas Rådslag 2.0  
Tisdag den 27 april genomför Travhästägarna ytterligare ett rådslag kring förslagen kring Svensk Travsports framtida 
organisation. Det är en svår och komplicerad fråga och genom ett nytt rådslag vill vi ge er medlemmar en ny 
möjlighet att få mer information i frågan men också diskutera vilken inriktning Travhästägarna ska ha i frågan. 
Det finns fortfarande möjlighet att anmäla sig. Rådslaget körs digitalt via Teams och är öppet för alla medlemmar. 
Anmälan görs snarast till info@travhastagare.se så får ni en länk tillbaka innan mötet. 
Vi har tidigare mejlat ut en sammanställning över de olika förslagen. Om ni vill ha även den sammanställningen så 
ange det i samma mejl. 
 
Framflyttat årsmöte 
Pandemin fortsätter ställa till det varför Travhästägarna beslutat att flytta fram årsmötet en månad till den 22 juni. 
Målsättningen har varit att hålla ett fysiskt möte men det återstår att se vilka rekommendationer som 
Folkhälsomyndigheten kommer med framgent. 
ST har tidigare meddelat att de lokala sällskapen har möjlighet att skjuta på årsmöten fram till den sista juni i år och 
Travhästägarna har valt att följa den rekommendationen. 
 
Medlemsförmåner 
I förra månadsbrevet bifogades en sammanställning över de medlemsförmåner som finns. Den finns också på 
Travhästägarnas hemsida: https://www.travhastagare.se/files/00531166111709e3fdf7ae51bd249daf.pdf 
Sammanställningen kan också laddas ner. 
 
Och till sist… 
Kan vi berätta att vi till sist fick svar på våra skrivelser som skickats in enskilt eller tillsammans med ASVT eller 
Travtränarnas Riksförbund om bland annat ökade prismedel till Svensk Travsport. Men något gehör för åsikterna om 
våra åsikter kring behovet av ökade prismedel fick vi inte. Svaren har tidigare skickats ut till samtliga ordföranden.  
 
…………………………………………………………………………………………………………………… 
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