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Nyhetsbrev september-oktober 2020 
 
 
 
 
 
 
Just nu läser ni ett första nyhetsbrev som ska följas av ett månatligt brev som ett resultat av 
vårt arbete med en ny kommunikationsplan för Travhästägarna. Ämnet denna gång är 
årsmötet den 19 augusti där Åby Travhästägareförening tvingades lämna vår organisation. 
Våra medlemsföreningar sade sitt. Det var medlemsföreningarnas delegater som röstade på 
årsmötet och med bred majoritet gjorde det tydligt att alla i en organisation måste dela 
samma mål och samma visioner – eller värdegrund – för att nå resultat. För Travhästägarna 
handlar det om bland annat att jobba för både bredd och elit och att göra det som en BAS-
organisation i den svenska travsporten och där vi över tid nu nått både respekt, inflytande 
och resultat. 
Jag är den förste att beklaga det som hänt men det var Åby Travhästägareförening som valde 
den här vägen att gå med i NÄT. Men dörren är inte stängd. Självklart är föreningen 
välkommen åter – om den väljer att lämna NÄT. 
 
Mikael Melefors, ordförande Travhästägarna 

 
…………………………………………………………………………………………………. 
 
Rapport från årsmötet 
 
Travhästägarnas årsmöte genomfördes den 19 augusti i Nordinsalen på Solvalla. Styrelsen, 
25 delegater, varav fem från Åby, samt ett par åhörare fanns på plats. Fem röstade via 
fullmakter. 
Mötet inleddes med en timmes medverkan av Maria Croon och Petter Johansson, vd 
respektive sportchef vid Svensk Travsport. 
 
På årsmötet hade mötesdeltagarna bland annat att ta ställning till en motion från föreningar 
på sex banor om att dels ingen travhästägareförening inom Travhästägarna kan tillhöra 
organisationen NÄT, dels att om årsmötet så beslöt skulle Åby Travhästägareförening 
uteslutas från Travhästägarna. 
Bakgrunden till motionen var Åby Travhästägareförenings inträde i NÄT, som står för 
Nationell Samverkan för ägare av travhästar. 
Motionärerna motiverade sitt förslag till beslut med hänvisning till § 6 i Travhästägarnas 
stadgar där det sägs att uteslutning kan ske om förening bedrivit sådan verksamhet att 
Travhästägarnas anseende skadats eller syftet med dess verksamhet äventyras. 
Travhästägarnas styrelse hade föreslagit bifall till motionen med samma hänvisning. 
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Under debatten som följde pekade Mikael Melefors bland annat på att flera av både 
Travhästägarnas och NÄT:s mål var desamma – högre kostnadstäckning, minskat resande 
och minskade kostnader för hästägarna - men att organisationerna i andra frågor står långt 
ifrån varandra eller i helt motsatt position. Det som att NÄT till exempel vill eliminera BAS-
organisationerna* helt och med det deras inflytande i Svensk Travsport. 
Mikael Melefors påpekade också att Travhästägarna eller styrelsen inte haft någon dold 
agenda i frågan utan berett ärendet utifrån sakfrågor och det material som fanns tillgängligt 
innan handlingar och förslag till beslut skickades ut tio dagar innan årsmötet i enlighet med 
stadgarna. 
 
Från Åbyhåll föreslogs en återremiss av ärendet för att åstadkomma en medling mellan 
berörda föreningar. Det var något som årsmötet röstade nej till med klar majoritet. 
Från Travhästägarna föreslogs att Åby skulle ges en betänketid fram till den 30 september 
2020 för att ompröva sitt beslut. Även det förslaget röstades ner av medlemsföreningarnas 
delegater. 
Därmed gick mötet till en slutlig och sluten omröstning som slutade med rösterna 21-7, samt 
2 nedlagda röster, för att det inte går att tillhöra båda föreningarna samtidigt och därmed 
utesluts också Åby Travhästägareförening. 
Bland övriga frågor till beslut under mötet fanns ändring av stadgarna och som antogs 
enhälligt. 
 
Vid årsmötet omvaldes Mikael Melefors till ordförande för tiden fram till nästa årsmöte. 
Claes Ljung, Halmstad, Karin Roslund, Gävle och Mikael Lindqvist, Skellefteå, omvaldes för en 
tid av två år. Ny i styrelsen blev Elisabeth Johansson, Bollnäs, på fyllnadsval 1 år för Henrik 
Olsson. 
Övriga styrelseledamöter är Christer Bergman, Jägersro, Runar Johansson, Arvika, och Lena 
Karlsson, Färjestad, alla med ett år kvar på mandattiden. 
 
*Följande föreningar ingår i de så kallade BAS-organisationerna: Travhästägarna, 
Avelsföreningen för Svenska Varmblodiga Travhästen (ASVT), Travtränarnas Riksförbund, 
(TR), B-tränarnas Riksförbund, (BTR), Sveriges Travamatörers Riksförbund, (STaR), 
Travklubben Sleipner, Svenska Ponnyförbundet, (SPTF), Svensk Monté Riksorganisation, 
(SMR), samt Hästskötarnas och Travlärlingarnas Riksförbund, (HTR). 
 
…………………………………………………………………………………………………. 
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