RST – RIKSFÖRBUNDET FÖR SVERIGES TRAVHÄSTÄGARE
Protokoll fört vid RST:s årsmöte 2017-04-27, på Kongressen, Solvalla

Ordförande Anders Holmqvist hälsade välkommen till årsmötet 2017. Han inledde med att
sammanfatta de senaste årens arbete för att flytta fram RST:s position i förhållandet med ST
och ATG. Bilden av RST har förändrats från att kanske ha uppfattats som en
”intresseförening” till en respekterad part i olika sammanhang. En stor del i det ser vi att
motionen till ST:s årsmöte för några år sedan har haft. Då krävde RST att ST:s ekonomi
skulle genomlysas på ett mer ingående sätt, och att transparensen måste öka. Motionen
samlade drygt 30 % av mötets röster, vilket gjorde att ST efter det varit angelägen att kontakta
RST i betydligt fler frågor än tidigare. Samtidigt ska man komma ihåg att demokrati är inte
alltid att få som man vill, men man har haft möjlighet att driva sin åsikt.
Inget är så bra att det inte kan bli bättre. Vi kan konstatera att den långdragna frågan omkring
”kostnadsöversynen” nu äntligen har kommit i mål i form av Horserunner. Det är en hemsida
med prisuppgifter och jämförelser där hästägarna kan hitta alternativ som är mest fördelaktiga
för dem. I nuläget är tränarpriser, transporter och veterinärkostnader under upplägg. Vidare
har RST ingått samarbete med Mile Media och har nu del i tidningen Travet, där också övriga
BAS-föreningar har sin del. Ingen kostnad belastar RST då tidningen bygger på sponsring
som tidningsföretaget självt ansvarar för.
Organisationsöversynen är slutförd och de förändringar som den kommer att medföra, blir ett
uppdrag för kommande styrelse. Detsamma gäller Verksamhetsplanen och budget 2017 som
nuvarande styrelse förarbetat, men som naturligtvis kommer att aktualiseras när nytt
verksamhetsår kommer igång. Ytterligare en mycket viktig fråga för framtiden är fördelning
av medel för pokalåret, som för övrigt RST har stor del i att det över huvud taget kommit till!
Några frågor som RST driver kontinuerligt är:
- bredd före elit
- minst 25 000 kr i förstapris
- minst 10 % av totobruttot till oss aktiva, eller motsvarande andel av totonettot
- bort med gästboxhyror
- prisbidrag till banorna ska betalas ut den dag de avser
- representation i licenskommittén
- momsfrågan – EU-dom
Därmed hade Anders avrundat sina fem år på ordförandeposten, och önskade kommande
styrelse lycka till med fortsatt utvecklingsarbete!

Årsmötesförhandlingar
§ 1 Val av ordförande för mötet
Anders Holmqvist valdes till ordförande för mötet.
§ 2 Anmälan av styrelsens förslag till sekreterare vid årsmötet
Maja Karlsson valdes till sekreterare för mötet.
§ 3 Justering av röstlängd
Efter verkställt upprop fastställdes röstlängden till 33 röstberättigade delegater och 8
fullmakter, totalt 41 röster.
§ 4 Fråga om mötet blivit i laga ordning utlyst
Frågan besvarades med ja.
§ 5 Val av två delegater att jämte ordföranden justera årsmötets protokoll och tillika
vara rösträknare
Till justeringsmän valdes Lars Lindh (Ro) och Stig Fröding (F).
§ 6 Föredragning av styrelsens och revisorernas berättelser
Mötet godkände styrelsens berättelse som kommenterades av Anders Holmqvist.
§ 7 Fastställande av resultat- och balansräkning
Curt-Olof Dahl föredrog resultat- och balansräkning, och mötet fastställde densamma.
Tommy Persson föredrog revisorernas berättelse, vilken också godkändes av mötet.
§ 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 Tommy Perssons förslag att bevilja styrelsen
ansvarsfrihet för år 2016.
§ 10 +10A Organisationsöversynen inklusive beslut angående stadgeändringar
Lars-Olov Pettersson, sammankallande för den grupp som arbetat med
Organisationsöversynen, presenterade det konkreta arbetet med tidplan, remissförfarande
samt syfte och mål.
Därefter tog Berth Ottosson vid och informerade om styrelsens arbete med det slutgiltiga
förslaget till beslut beträffande inriktning för RST:s arbete, och de stadgeändringar som blir
en följd av detta.
Beslut: Mötet beslutade enhällig att godkänna styrelsens förslag om såväl inriktning för
RST:s framtida arbete, samt föreslagna ändringar i stadgarna. Beslutet träder i kraft
omgående.
Beslutades samtidigt att Riksförbundet för Sveriges Travhästägare, RST, byter namn till
Travhästägarna.

§ 11 Delgivning av styrelsens verksamhetsplan och budget för 2017
Ordföranden gav en kort kommentar till verksamhetsplanen och den budget som styrelsen lagt
för 2017. Han konstaterade att kommande styrelse givetvis kommer att aktualisera båda
dokumenten och revidera desamma efter behov.
Beslut: Mötet beslutade lägga de båda dokumenten till handlingarna.
§ 12 Beslut om antalet ledamöter i styrelsen
Beslut: Mötet beslutade att antalet medlemmar i styrelsen ska vara 8 under ett år, ordförande
plus 7 ledamöter.
§ 13 Fastställande av arvoden till styrelse och revisorer
Mötet hade två förslag att ta ställning till, dels valberedningens dels styrelsens.
Beslut: Mötet beslutade enligt valberedningens förslag:
Ordförande:

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

Styrelseledamöter:

För styrelseledamöter utgår sammanträdesersättning motsvarande
4 procent av ett prisbasbelopp, 1 780 kronor. Ersättning utgår för
sammanträde eller möte styrkt genom protokoll eller liknande.
Endast ett arvode per dygn kan erhållas. Tre telefonmöten utgör ett
sammanträde i ersättningshänseende.

Revisorerna:

Revisorerna ersätts med tillsammans fyra sammanträdesarvoden
vilket innebär 7 120 kronor att fördela inom sig efter
arbetsfördelning. Till revisorssuppleanten utgår ingen särskild
ersättning såvida inte denne ersätter ordinarie revisor.

Traktamentsersättning vid flerdygnsförrättning utgår med belopp enligt schablon, för
närvarande 220 kr per dygn, och att reseersättning utgår med belopp enligt statlig norm för
skattefri ersättning, för närvarande 18,50 kronor per mil. I det fall ersättning utgår för faktiska
kostnader skall originalkvitton bifogas.
§ 14 Val av ordförande
Beträffande förslag till ordförande för 1 år fanns dels valberedningens förslag på Anders
Jonsson, Ro, dels ett motförslag från Axevalla Travhästägareförening på Berth Ottosson, Åby.
Valet avgjordes genom sluten omröstning.
Beslut: Mötet valde Anders Jonsson till ordförande på 1 år.
§ 15 Val av övriga ledamöter
Enligt beslut i § 12 skall styrelsen bestå av ordförande plus 7 ledamöter.
Beslut: Följande 7 personer valdes till ledamöter på två respektive ett år:
Curt-Olof Dahl
Berth Ottosson
Torbjörn Ylvén

Kalmar
Åby
Mantorp

Omval
Omval
Nyval

2 år
2 år
2 år

Maj-Britt Karlsson
Mikael Melefors
Nils-Göran Nilsson
Richard Smith

Bollnäs
Umeå
Jägersro
Bergsåker

Omval
Omval
Nyval
Omval

1 år
1 år
1 år
1 år

§ 16 Val av två revisorer och två revisorssuppleanter
Beslut: Mötet valde enligt valberedningens förslag:
Lars Andersson
Tommy Persson

Färjestad
Gävle

Revisor
Revisor

Omval
Omval

1 år
1 år

Lars Karlsson

Gävle

Revisorssuppleant

Omval

1 år

§ 17 Val av valberedning samt dess sammankallande
Enligt beslut i § 10 skall valberedningen bestå av 5 ledamöter.
Beslut: Mötet valde följande personer att utgöra valberedning under verksamhetsåret 2017:
Anders Holmqvist
Ulf Bergström
Magnus Johansson
Lars Karlsson
Susanne Nilsson

Färjestad
Jägersro
Umeå
Gävle
Mantorp

Sammankallande

Nyval
Nyval
Omval
Omval
Nyval

1 år
1 år
1 år
1 år
1 år

§ 18 Fastställande av avgifter till Hästägarna
Lokalföreningarnas avgift till RST har under 2016 varit 88 kronor per medlem.
Beslut: Mötet beslutade om oförändrad avgift.
§ 19 Beslut med anledning av ansökan om inträde i Hästägarna
Ordförande konstaterade att det inte fanns någon ansökan att behandla.
§ 20 Från styrelsen hänskjutna frågor
Det fanns inga frågor som hänskjutits från styrelsen.
§ 21 Övriga i stadgeenlig ordning anmälda ärenden
- behandling av två inkomna motioner från Jämtlands Travhästägareförening
1 Motion med förslag om samarbetsavtal knutna till hemsidan www.horserunner.se som fullt
utbyggd är en prisjämförelse mellan tränare, veterinärer och transportföretagare. Styrelsen
föreslog mötet att tillstyrka motionen.
Beslut: Mötet beslutade enligt styrelsens förslag.
2 Motionen handlade om B-tränares möjlighet att ta in andra hästar än sina egna i träning.
Man menade att det skulle gynna sporten med tydligare ägarförhållande på många hästar.
Styrelsen hade behandlat motionen och hade uppfattningen att frågan tillhör BTR, B-tränarnas
Riksförbund, och föreslog att frågan lämnades vidare dit.
Beslut: Mötet beslutade enligt styrelsens förslag.

§ 22 Förhandlingarnas avslutning
Som avslutning på förhandlingarna tackade ordförande Anders Holmqvist de avgående
ledamöterna Berit Bjuhr och Ulf Bergström för ett mycket gott samarbete och stort
engagemang i arbetet med de hästägarfrågor de varit med att driva.
Anders Holmqvist som varit RST:s ordförande de senaste fem åren tackades av Berth
Ottosson som framhöll det värdefulla arbete som Anders lagt ner inte minst i frågor rörande
hästägarnas ekonomi.
Därmed förklarade ordföranden årsmötet 2017 avslutat.

Vid protokollet

Justerande

Maja Karlsson

Anders Holmqvist

Justerande

Justerande

Lars Lindh

Stig Fröding

Efter avslutade förhandlingar gästade mötet av två föreläsare:
Johan Lindberg, Generalsekreterare – Svensk Travsport, som informerade om Pokalåret
2018, och en del om Spelutredningen. Johan menade att det inte råder någon tvekan om att
utlovade medel, 300 tkr, kommer att levereras från ATG. Vidare är det ingen
engångsföreteelse, utan det är en stadigvarande nivåhöjning. Därmed kom han in på
spelutredningen vars resultat får anses vara avgörande för ATG:s framtida ekonomi. Det
handlar då om lika villkor för alla spelbolag och ett licenssystem som ger tillgång till spel på
våra hästar, och därmed medel till travsporten.
Petri Johansson, Mile Media, presenterade projektet Horserunner som är en slutprodukt av
ett långvarigt utredningsarbete mellan RST och ST. Arbetet har haft som målsättning att ge
stöd till hästägare vad gäller olika kostnader, och hur man kan göra ett val för att påverka sin
egen ekonomi. För ungefär ett år sedan kom Mile Media in i bilden och en modell liknande
Pricerunner började ta form. Första april i år släpptes hemsidan www.horserunner.se och ca
150 A-tränare hade lagt in sina kostnadsuppgifter. Någon veterinärklinik fanns också med.
Ambitionen är att ha så många tränare, veterinärer och transportörer som möjligt knutna till
sidan.

