Travhästägarnas årsmöte onsdagen 19 augusti 2020 kl
13.00-16.30

Plats:

Solvallas konferensavdelning, Kongressen

25 delegater närvarande. 5 röstade via fullmakter. Se bilaga
Protokoll
§1. Till mötesordförande valdes Claes Ljung
§2. Till mötes sekreterare valdes Runar Johansson.
§3. Justering av röstlängd genom upprop och inlämnande av fullmakter bifogas.
§4. Fråga om årsmötet blivit i laga ordning utlyst godkändes.
§5. Val av två justerare att jämte ordföranden att justera dagens protokoll och tillika
rösträknare valdes Rickard Smith (Bergsåker) och Christina Johnstone (Åby). Från och med
§12 ersattes Christina Johnstone av Östen Johannesson (Årjäng).
§6. Föredragning av styrelsens och revisorernas berättelser presenterades och lades till
handlingarna.
§7. Resultat- och balansräkning presenterades och godkändes.
Förtydligande gjordes att Styrelsen prenumererar på Travronden för att hålla sig uppdaterade.
Synpunkt kom att det finns två travtidningar i Sverige och att man då borde prenumerera på
båda. Styrelsen tar frågan i beaktande.
§8. Travhästägarnas tillgångar föredrogs. Föredragningen godkändes.
§9. Styrelsen beviljades ansvarsfrihet.
§10. Mikael Melefors presenterade verksamhetsplanen för innevarande år. Planen skickas ut
med detta protokoll.

§11.Mikael Melefors presenterade budget för innevarande verksamhetsår, vilken skickas ut
med detta protokoll.
§11.5 Motion rörande att ingen Travhästägareförening ansluten till Travhästägarna samtidigt
kan tillhöra organisationen NÄT. Motionen flyttades ut ur §21 eftersom utfallet kunde
påverka senare beslut.
Motion var inlämnad av Arvika, Bergsåker, Färjestads, Sydöstra Sveriges, Åmåls och Västra
Värmlands Travhästägarföreningar. Motionen lästes upp och en livlig diskussion följde där
Åby bland annat önskade svar på hur man skadat Travhästägarna.
Förslag lades från Åby om att medla mellan Travhästägarna samt Nät. Förslaget togs inte upp
till beslut. Förslag lades från Åby att frågorna i motionen skulle återremitteras och behandlas
vid nästa årsmöte, vilket avslogs.
Förslag lades av Mikael Melefors att om årsmötet röstar för att medlemskap inte är möjligt i
både TRAVHÄSTÄGARNA och NÄT, ska Åby få en respit till den 30 september att lämna
NÄT. Motförslag ställdes på att avgöra frågan på sittande årsmöte. Mötesordföranden ställde
proposition på de båda förslagen och mötet uttryckte klart att frågan skulle avgöras på sittande
årsmöte. Efter lite ytterligare diskussioner blev det sluten omröstning om motionen i sin
helhet.
Årsmötet beslutade med röstsiffrorna 21 bifall, 7 avslag och 2 blanka att;
Med hänvisning till stadgarna §6 utträde/uteslutning, sista stycket:
- att förening bedrivit sådan verksamhet att Travhästägarnas anseende skadats eller syftet med
dess verksamhet äventyras föreslår vi därför:
att fullmäktige beslutar att ingen travhästägareförening ansluten till Travhästägarna samtidigt
kan tillhöra NÄT.
Om fullmäktige beslutar enligt ovan:
Att om vid detta årsmötes hållande Åby Travhästägare, eller annan medlemsförening, är
ansluten till NÄT skall föreningen/föreningarna uteslutas ur organisationen Travhästägarna.
Åby Travhästägarförening meddelade att man inkommer med skriftlig reservation, vilken
bifogas detta protokoll.
Åby Travhästägarförening tackade för sig och lämnade mötet.
§12. Fastställande av arvoden till styrelse och revisorer där motförslag inkommit från
styrelsen att följa Svensk Travsports sammanträdesarvode med 2400:-/dag.
Vidare var förslaget att ordförande utöver fasta arvodet på ett prisbasbelopp ska ha rätt till
sammanträdesarvodet. Valberedningen samtyckte till förslaget så det fanns nu bara ett förslag
vilket antogs.
§13. Antalet ledamöter i styrelsen fastställdes till 7 st. för verksamhetsåret.
§14. Till ordförande valdes Mikael Melefors.

§15. Till övriga styrelseledamöter valdes
Claes Ljung, Halmstad
Omval 2 år
Karin Roslund, Gävle
Omval 2 år
Mikael Lindqvist, Skellefteå
Omval 2 år
Elisabeth Johansson, Bollnäs
Fyllnadsval 1 år
Lena Karlsson, Färjestad
1 år kvar
Christer Bergman, Jägersro
1 år kvar
Runar Johansson, Arvika
1 år kvar
§16. Till revisorer och en revisorssuppleant valdes
Lars Karlsson, Gävle
Omval 1 år
Krister Wassberg, Gävle
Nyval 1 år
Suppleant
Lars Andersson, Färjestad
Omval 1 år
§17. Till valberedning samt dess sammankallande valdes
Anders Holmqvist, Färjestad
Sammankallande
Maj-Britt Karlsson, Bollnäs
Lars Karlsson, Gävle
Mikael Elström, Halmstad
Staffan Sjömark, Östersund
§18. Avgiften till Travhästägarna fastställdes oförändrad till 88:-/medlem.
§19. Beslut med anledning av ansökan om inträde i Travhästägarna. Fanns inga.
§20. Från styrelsen hänskjutna frågor. Inga frågor.
Ordinarie mötesordförande tvingades lämna mötet pga hemresetransport med flyg och överlämnade
klubban till Mikael Melefors.

§21. Övriga i stadgeenlig ordning anmälda ärenden. Skånska Travhästägarföreningen hade
lämnat en motion om översyn av §14 i stadgarna med önskemål om beslut på nästa
ordförande konferens.
Styrelsen har haft en totalöversyn av hela stadgarna där Lena Karlsson redovisade föreslagna
ändringar. Årsmötet beslutade att samtliga redovisade ändringar skall genomföras med
omedelbar verkan.
§22. Mötets avslutades av Mikael Melefors som tackade för det visade intresset.
Sekreterare

Ordförande

Justerare

Justerare §1-§11,5

Runar Johansson

Claes Ljung

Rickard Smith

Christina Johnstone

Justerare§12-§22
Östen Johannesson

Årsmötesdeltgare 20200819
Förening Antal
Namn
Arvika
1 Fullmakt RunarJ
Axevalla
2 Emma Möller +1
Bergsåker
2 Evert Nylander
Rikard Smidt
Boden
0 Kommer ej
Bollnäs
1 Bo Fransson
Dannero
0 Kommer ej
Färjestad
2 Ann-Louise Vernby, Henrietta Wirola
Gävle
3 Kristina Hedlund
Göran Haglund
1 Fullmakt
Hagmyren
0 Kommer ej
Halmstad
2 Claes Ljüng + 1 fullmakt
Jägersro
4 Christer Bergman
Ulf bergström
2 fullmakter
Kalmar
2 Curt-Olof Dahl+ 1 fullmakt
Romme
0 Kommer ej
Rättvik
1 Gunnar Lassis
Solänget
1 Kenneth Häggman
Umåker
0 Kommer ej
Visby
0 Kommer ej
Åmål
1 Fullmakt Lena
Örebro
3 Lennarth Helgesson
Magnus Östlund
Christer Graf
Östersund
1 Staffan Sjömark
Åby
5 Tony Lövqvist, Bengt Hammarberg, Christna Johnstone, Benny Björkman, Jessica Sjöberg
Årjäng
1 Östen Johannesson

jörkman, Jessica Sjöberg

VERKSAMHETSPLAN 2020-2021
MÅL: Medlen till hästägarna skall i genomsnitt öka med 10 procent per år jämfört med
2018 års tilldelning om 1,033 miljarder tills de år 2022 når 1,5 miljarder kronor.
Detta nås genom att
•
•

Ökade prismedel så att de minst följer den årliga inflationen.
Säkerställande av prismedel till vardagstravet genom nya prisskalor, vilka skall följa
tilldelning av prismedel per tävlingsdag.

Mål: Minskade kostnader för hästägarna
Detta nås genom att
•
•

Arbeta för minskade resekostnader genom att få fler startande hemmahästar i loppen.
Arbeta för fler centrala inköp för att minska kostnaderna för hästägarna.

MÅL: Säkra och stärka vårt inflytande i Svensk Travsport (ST).
Detta nås genom att
•
•

Representant för Travhästägarna adjungeras eller väljs in i ST:s styrelse.
Travhästägarna skall ta plats i fler ST-organ, exempelvis Licenskommittén.

MÅL: Förbättra kommunikation och information med våra medlemmar och
allmänheten.
Detta nås genom att
•
•
•
•

Öka aktiviteten på Facebook så att vi når 1 000 följare under 2021.
Öka aktiviteten på Twitter och nå 250 följare under 2021.
Uppdatera hemsidan så att vi uppnår minst 10 000 sidvisningar per månad.
Modernisera och utveckla hemsidan.

MÅL: Mjuka värden.
Detta nås genom att
Aktivt stötta medlemsföreningarna med information och material för att kunna driva
hästägarfrågor lokalt.
Aktivt stötta och utbilda lokalt för att ha ett aktuellt och korrekt medlemsregister.

Sid 1 (av 1)

Budget

Utskrifts-ID: 705

Travhästägarna, 802004-1839 (Travhäst)
Period: 2001-2012
Utskriven: 200228 15:38 av KR
Rapporten omfattar olåsta redovisningsperioder.
Konto

Benämning

Budget
2001-2012

RÖRELSENS INTÄKTER
Nettoomsättning
3015
3050
3110
3115

Årsavgift/Medlemsavgift hästäg
Vidarefakturerade utlägg och r
STC Anslag - Ordinarie
ST Incitament

220 000
80 000
700 000
100 000

Summa nettoomsättning

1 100 000

SUMMA RÖRELSENS INTÄKTER

1 100 000

RÖRELSENS KOSTNADER
Material och varor
4050
4052
4054
4061
4062
4065
4070
4550

Resekostnader styrelsemöten
Resekostnader besök hästägarfö
Avgifter ST
Möteskostnad & styrelsemöte
Årsmöte
Ordförandekonferens
Syd- och Norrträffen
Vidarefakturerade kostnader &

Summa material och varor
BRUTTOVINST

-134 000
-30 000
-3 500
-16 000
-40 000
-40 000
-60 000
-35 000
-358 500
741 500

Övriga externa kostnader
5010
5410
5900
6110
6150
6211
6230
6390

Lokalhyra
Förbrukningsinventarier
Marknadsföringsstöd - Förening
Kontorsmaterial
Trycksaker
Telefoni
Hemsida Travhästägarna
Övr kostnader

Summa övriga externa kostnader

-30 000
-15 000
-20 000
-8 000
-13 000
-5 000
-25 000
-42 000
-158 000

Personalkostnader
7010
7012
7013
7014
7015
7016
7017
7210
7510

Arvoden Styrelsen / Styrelsemö
Arvode Ordförande
Arvode Valberedningen
Arvode FöreningsRevisor
Arvoden möten ST/ATG
Arvoden möten lokala föreninga
Arvoden Övriga möten
Lön Tjänstemän
Arbetsgivaravgifter 31,42%

Summa personalkostnader
SUMMA RÖRELSENS KOSTNADER

-170 000
-45 000
-10 000
-7 000
-50 000
-20 000
-5 000
-180 000
-146 500
-633 500
-1 150 000

RÖRELSERESULTAT

-50 000

ÅRETS RESULTAT

-50 000

Stadgar för Travhästägarna
(Antagna vid fullmäktigemöte den 27 april 2017)
§ 1. Förbundet
Travhästägarna är ett förbund av inom i Sverige verksamma travhästägareföreningar, nedan kallade
föreningar.

§ 2. Ändamål
Travhästägarna har till uppgift:
Att förvalta och öka hästägarnas inflytande inom travsporten.
Att vidga intresset och verka för framsteg inom travsporten.
Att främja medlemsanslutning till föreningarna.
Att som främsta uppgift säkerställa medlemmarnas hästägares ekonomiska förutsättningar samt
arbeta för samtliga banors goda bemötande av medlemmarnas hästägare vid varje tävlingstillfälle
och att skapa ökat mervärde för dessa.

§ 3. Säte
Travhästägarna har sitt säte i Stockholm eller på annan ort, varom ordinarie årsmöte beslutar.

§ 4. Medlemskap
Medlemskap i Travhästägarna kan vinnas av förening på varje plats där travtävlingar äger rum.
Förening som önskar inträde i Travhästägarna skall inge skriftlig ansökan härom. I skrivelsen skall
föreningen binda sig att följa Travhästägarnas stadgar och erlägga fastställda avgifter.
Frågan om medlemskap avgörs av styrelsen och anmäls till ordinarie fullmäktigemöte.

Medlemskap kan även vinnas av hästägare vid bana som saknar till Travhästägarna ansluten
förening. Så snart förutsättningar föreligger för bildandet av lokal hästägareförening skall så ske.
Direktanslutningen upphör i samband med att hästägareföreningen vinner medlemskap.

Ansökan om direktanslutning sker genom skriftlig ansökan. I skrivelsen skall sökanden binda sig att
följa Travhästägarnas stadgar och erlägga fastställda avgifter. Frågan om direktanslutet
medlemskap avgörs av styrelsen.

§ 5. Medlemsavgift
Ordinarie årsmöte fastställer avgifter till Travhästägarna. Årsavgiften avser innevarande år.
Årsavgiften för innevarande år skall faktureras efter årsmötet med betalningsvillkor 30 dagar.
Genomgående har ordet fullmäktige på alla ställen i stadgarna ersatts med årsmöte.

§ 6. Utträde/uteslutning
Förening som önskar utträde ur Travhästägarna skall före den 1 september skriftligen till
Travhästägarnas styrelse göra anmälan härom. Har så skett är föreningen befriad från sitt
medlemskap från och med den 1 januari året efter det anmälan gjordes.
Frågan om uteslutning avgörs av årsmötet. Uteslutning får ej ske med mindre än att den förening
det avser beretts tillfälle att avge skriftligt yttrande i ärendet, och ej heller utan att frågan
delgivits samtliga föreningar i samband med kallelse till årsmötet.

Såsom skäl för uteslutning må anföras:
Att förening handlat i strid med Travhästägarnas stadgar.
Att förening underlåtit att erlägga i stadgeenlig ordning fastställda avgifter.
Att förening bedrivit sådan verksamhet att Travhästägarnas anseende skadats eller syftet med dess
verksamhet äventyras.

§ 7. Beslutande organ
Travhästägarnas beslutande organ är:
1. Årsmöte
2. Styrelse
3. Ordförandekonferens, gällande frågor som delegerats till detta organ av styrelsen.

§ 8. Rådgivande organ
Travhästägarnas rådgivande organ är Syd- och Norrträffen, vilka utgör årliga träffar för
hästägarföreningarna i södra respektive norra Sverige samt ordförandekonferens, vilket utgör
sammanslutning av medlemsföreningarnas ordförande eller styrelsemedlem som ordföranden sätter i
sitt ställe.

§ 9. Fullmäktige
Årsmötet är Travhästägarnas högsta beslutande organ. Förening som är medlem den 31 december
föregående år, och har erlagt medlemsavgift, äger rätt att utse delegat till årsmöte. Antalet
delegater beräknas efter årsmötesbeslut 2009 på följande sätt: En delegat upp till hundra
röstberättigade medlemmar, därutöver en delegat för varje påbörjat 75-tal röstberättigade
medlemmar utöver 100. Avstämning sker i december månad året före.

§ 10. Allmänna sammanträden
Årsmöte hålls varje år – i regel före maj månads utgång – på tid och plats som styrelsen beslutar.
Förening som önskar få ett visst ärende behandlat på ordinarie årsmöte skall, senast tre veckor före
mötet, göra skriftlig anmälan om detta till styrelsen. Extra årsmöte hålls då styrelsen finner det
nödvändigt eller då minst en femtedel av utsedda delegater gör skriftlig framställning om detta.
Framställningen skall innehålla uppgift om det ärende som undertecknarna önskar behandlat.

Förenklad skrivning med samma innebörd. Ändring av fullmäktigedelegater till ”utsedda
delegater”.
Datum för ordinarie årsmöte meddelas föreningarna minst tre (3) månader före mötet.
Tid för meddelande om årsmöte förslås ändras från sex (6) månader till tre (3) månader före
mötet.
Kallelse, dagordning samt styrelsens underlag till ordinarie- eller extra årsmöte skall vara
respektive förening tillhanda senast 30 dagar före utsatt mötesdatum.
Övriga underlag, motförslag och motioner skall vara respektive förening tillhanda senast 10 dagar
före utsatt mötesdatum.

§ 11. Valberedning
Till förberedande av styrelse- och revisorsval väljs på ordinarie fullmäktigemöte, för tiden till nästa
ordinarie fullmäktigemöte, en valberedning bestående av fem personer samt utser sammankallande.
Ny skrivning ersätter ovanstående:
Valberedningen, med uppdrag att förbereda styrelse- och revisorsval, väljs på ordinarie årsmöte
för tiden till nästa ordinarie årsmöte. Valberedning ska bestå av tre till fem ledamöter och
årsmötet utser även sammankallande.
Valberedningens sammansättning förbereds av ordförandemötet.
Ovanstående stryks.
Valberedningens uppgift är att föreslå lämpliga personer till styrelsearbetet.
Följande riktlinjer skall gälla för valberedningens arbete:
Styrelsemedlem skall
vara travhästägare vid tillträdet eller inom två år före tillträdet. Vederbörande skall inte vara utan
travhästägande mer än två år under den tid denne sitter i styrelsen.
ha stort intresse för travhästagandet och svensk travsport samt kunna avsätta nödvändig tid för
fullgörande av sitt uppdrag.
ha förutsättningar för att vara med i arbetet för stärkande av hästägarens roll och förutsättningar i
travsporten.
Valberedningen skall sträva efter att åstadkomma en styrelse som är sammansatt så att den speglar
landets hästägare- och medlemskategorier samt att en så stor geografisk spridning som möjligt
tillgodoses.
Korrigering av ord från reflekterar till speglar

Valberedningen har också till uppgift att till ordinarie årsmöte lämna förslag till ersättningar och
arvoden för de förtroendevalda.

Valberedningens förslag skall skriftligen vara samtliga anslutna föreningar tillhanda senast 30 dagar
före det ordinarie årsmöte då val skall äga rum.

Motförslag vid val skall insändas till valberedningens ordförande senast 14 dagar före ordinarie
årsmöte. Motförslag skall av valberedningens ordförande, senast 10 dagar före ordinarie årsmöte,
skriftligen tillställas samtliga anslutna föreningar.

Till ordförande, styrelseledamot, revisor och revisorssuppleant får väljas endast den som har
uppförts på valberedningens förslag eller på motförslag som inkommit inom ovan föreskriven tid.

Valberedningen bör inte föreslå ledamot i valberedningen som styrelseledamot.

§ 12. Rösträtt
Varje delegat har en röst och äger utöva rösträtt endast om den förening som företräds inbetalat
vid föregående årsmöte fastställd avgift. Delegat får rösta med fullmakt för en (1) frånvarande
delegat. Skriftlig fullmakt skall överlämnas till ordförandepodiet före förhandlingens början.

Direktansluten medlem saknar rösträtt.
Beslut fattas med enkel majoritet i alla frågor utom i de frågor som berör §§ 17 och 18 i dessa
stadgar.
Omröstning skall vid personval, och i övrigt om någon så begär, ske med slutna sedlar.
Vid lika röstetal har ordföranden utslagsröst, utom vid sluten omröstning, då avgörandet skall ske
genom lottning.
Styrelseledamot får ej delta i beslut om ansvarsfrihet för förvaltningsåtgärder för vilka
vederbörande är ansvarig, i beslut om fastställande av styrelsens arvoden eller i val av revisorer och
revisorssuppleanter.

§ 13. Ordinarie årsmöte
Vid ordinarie årsmöte skall följande ärenden behandlas:
Val av ordförande vid årsmöte.
Anmälan av styrelsens val av sekreterare vid årsmöte.
Justering av röstlängd.
Fråga om årsmötet blivit i laga ordning utlyst.
Val av två delegater att jämte ordföranden justera årsmötesprotokollet och tillika vara
rösträknare.
Föredragning av styrelsens och revisorernas berättelser.
Fastställande av resultat- och balansräkning.
Beslut om disponering av Travhästägarnas tillgångar.
Beslut i fråga om ansvarsfrihet.
Delgivning av verksamhetsplan för innevarande verksamhetsår.
Delgivning av budget för innevarande verksamhetsår.

Fastställande av arvoden till styrelse och revisorer.
Fastställande av antalet ledamöter i styrelsen.
Val av ordförande.
Val av övriga styrelseledamöter.
Val av två revisorer och två revisorssuppleanter.
Val av valberedning samt dess sammankallande.
Fastställande av avgifter till Travhästägarna.
Beslut med anledning av ansökan om inträde i Travhästägarna.
Från styrelsen hänskjutna frågor.
Övriga i stadgeenlig ordning anmälda ärenden.

§ 14. Styrelse
Travhästägarnas styrelse skall bestå av ordförande samt 6 till 8 ledamöter.

Styrelsens ordförande utses av ordinarie årsmöte för ett år i taget. Avgående ordförande kan
omväljas.

Styrelsens ledamöter utses för en tid av två år. Det ena året avgår halva antalet ledamöter,
följande år avgår de övriga. Avgående ledamot kan omväljas.

Om inte särskilda skäl föreligger skall ordförande eller ledamot inte inneha sin position mer än högst
åtta år i följd.
Ovanstående förslås strykas.
Vid val av hela styrelsen utses halva antalet ledamöter för en tid av ett år, övriga ledamöter för en
tid av två år.

Styrelsen utser inom sig vice ordförande samt inom eller utom sig sekreterare och kassaförvaltare.
Styrelsen kan inom sig utse ett eller flera arbetsutskott.

Styrelsen sammanträder då ordföranden eller minst 1/3 av styrelsens ledamöter finner detta
erforderligt.

Beslut fattas med enkel röstövervikt. Vid lika röstetal gäller den mening som ordföranden biträder,
utom vid val, då lotten avgör. Styrelsen är beslutför då minst halva antalet ledamöter är
närvarande. När för beslutsförhet lägsta antal ledamöter är närvarande krävs enhällighet för ett
giltigt beslut.

§ 15. Styrelsens åliggande och befogenheter samt firmateckning

Styrelsen tillvaratar föreningarnas intressen, förvaltar Travhästägarnas medel, anställer personal
samt företräder Travhästägarna och träffar avgörande i frågor som inte behöver föreläggas
årsmötet.

Styrelsen kallar till ordförandekonferens minst en gång per år samt säkerställer att det kallas till
Norr- respektive Syd-träff en gång per år.

Styrelsens stadgeenliga beslut och åtaganden har bindande verkan för förbundet.

Förbundets firma tecknas, förutom av styrelsen, av den eller dem som styrelsen utser.

§ 16. Räkenskapsår och revision
Travhästägarnas räkenskaper avslutas per den 31 december. För granskning av räkenskaperna och
styrelsens förvaltning väljs på årsmötet, för tiden till nästa årsmöte, två revisorer och två
revisorssuppleanter. Valbar som revisor och revisorssuppleant är även den som inte är medlem i
förening.
Revisorerna skall i sin berättelse till- eller avstyrka ansvarsfrihet för styrelsen och dess ledamöter.
Revisionsberättelsen skall av revisorerna överlämnas till styrelsen före utgången av mars månad.

§ 17. Stadgeändring
För ändring av dessa stadgar fordras att minst tre fjärdedelar (3/4) av årsmötets röstberättigade
delegater är eniga om beslutet eller att beslut om ändring fattas med enkel röstövervikt vid två på
varandra följande möten, varav det ena är årsmöte. Frågan om stadgeändring må ej upptas till
behandling vid fullmäktigemöte med mindre än att meddelande härom lämnats föreningarna i
samband med kallelse till mötet. Sådant meddelande skall innehålla föreslagen stadgetext.
I den fetade texten finns en ändring från fullmäktigemöten till enbart möten.
Den kursiverade skrivningen föreslås strykas.
§ 18. Upplösning
Beslut om Travhästägarnas upplösning är ej giltigt med mindre än att samtliga delegater förenar sig
därom eller att beslut fattas vid två på varandra följande möten, varav det ena är årsmöte, och på
det möte som hålles sist, biträtts av minst tre fjärdedelar (3/4) av röstberättigade delegater.
Fet text är ändring från fullmäktigemöten till möten.
Fullmäktie är ändrat till delegater.
Vid beslut om upplösning skall mötet samtidigt besluta om hur Travhästägarnas tillgångar skall
förfaras varvid skall iakttagas att behållningen i första hand skall överlämnas till förening eller
sammanslutning att av denna förvaltas och i Travhästägarnas anda utnyttjas för travsportens
uppmuntrande.
I första meningen är fullmäktige ersatt av möte. Men hela stycket är rätt krystat och kräver lite
tankemöda för att förstå. Kanske kan vi hitta en modern omformulering!
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Skriftlig reservation rörande beslut §11,5 Travhästägarnas årsmöte 2020-08-19 angående Åby
Travhästägareförenings omedelbara uteslutning.
Åby Travhästägareförening reserverar sig härmed skriftligen mot beslutet att utesluta Åby
Travhästägareförening ur Travhästägarna. Ett beslut vi anser är taget utan hänsyn till de
demokratiska spelregler som finns och utan någon förklaring från Travhästägarnas styrelse varför
den fria föreningsrätten inte gäller inom Travhästägarna. Vi hade hellre sett att
uteslutningsmotionen hade återremitterats och på så sätt möjliggjort för en dialog inom
Travhästägarna kring hur vi, med gemensamma krafter och genom att utnyttja skilda
påtryckningskanaler, hade kunnat skapa framtida förutsättningar för Sveriges samtliga
Travhästägare. Vi har aldrig haft för avsikt eller någon vilja att lämna ”Travhästägarna” utan anser
fortfarande att vi alla måste samverka.
Till grund för vår reservation finns ett antal aspekter på hur både demokrati och god möteskultur
satts ur spel - både före och under Travhästägarnas årsmöte den 19 augusti 2020 - och som vi nedan
beskriver.
Eftersom ett årsmöte ska diskutera och ta ställning till huruvida styrelsen har utfört sitt arbete på ett
bra sätt, bör ingen i föreningens egen styrelse vara mötesordförande på årsmötet. Tilläggas skall
också att under detta speciella årsmöte i Travhästägarna, skulle beslut även tas om en eventuell
uteslutning av Åby Travhästägareförening. En mycket stor fråga där det är extra viktigt att
ordföranden både är opartisk och neutral samt har kunskap och erfarenhet av mötesformalia.
Utifrån både demokratiska aspekter och god föreningssed anser vi därför det helt fel att välja Claes
Ljung, styrelseledamot i Travhästägarna, till att sitta ordförande under årsmötet. Claes Ljung hade
dessutom redan tagit ställning emot oss i Åby Travhästägareförening, genom att han i sin roll som
styrelseledamot i Travhästägarna redan bifallit motionen om uteslutande. Han kan därför ur inga
perspektiv anses vara varken opartisk eller neutral. Hade förslaget på mötesordförande varit med i
valberedningens utskickade förslag, hade vi också haft en chans att föreslå någon annan.
Inför årsmötet skickades motionen om vår uteslutning ut till samtliga föreningar där det framgick att
Travhästägarnas styrelse biföll ett uteslutande – dock utan någon motivering till varför. I utskicket
fanns även vår egen motivering till varför vi ansåg att vi inte skadat Travhästägarna och därför inte
borde uteslutas enligt stadgarna 6§. I denna motivering efterlyste vi både svar och motivering från
Travhästägarnas styrelse på frågan hur Åby Travhästägareförening har skadat Travhästägarna. Någon
sådan motivering kom aldrig och det har därför aldrig varit möjligt för någon lokal
Travhästägareförening att själva bilda sig en uppfattning i sakfrågan och väga dess konsekvenser.
Inför årsmötet kunde vi därför bara anta att motivet att utesluta oss berodde på personkonflikter.
Detta blev tyvärr sedan bekräftat under själva mötet, genom både svordomar och personangrepp.
Det blev också uppenbart att motionen egentligen handlade om gamla konflikter mellan
styrelsemedlemmar/valberedning i Travhästägarna och företrädare för Nät - Nationell samverkan för
ägare av travhästar.
Dagordningen blev enligt god mötespraxis både godkänd och beslutad och vi hade kommit fram till
punkt 12 när ordförande Claes Ljung lägger in punkt 11.5. Trots protester införs denna nya punkt
11,5 i dagordningen. En fastlagd dagordning och av mötet godkänd dagordning ska inte ändras av
mötesordföranden. Motionerna hade av årsmötet redan beslutats att tas under punkt 21.
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När det gäller att sätta streck i debatten bör detta komma från årsmötet och inte från årsmötets
ordförande. Det är också mötet som ska ta beslut om att sätta ett streck i debatten om man anser att
det inte finns nya aspekter som tillför debatten. Genom att Claes Ljung på eget bevåg, mitt under
debatten, satte streck utan att fråga mötet – blev konsekvensen att vi inte fick möjlighet att avsluta
vår argumentation. Vilket är emot alla demokratiska regler.
Under vår argumentering begärde vi att motionen skulle återremitteras och vi erbjöd oss även att
medla mellan Nät och Travhästägarna. Vi begärde även att denna fråga om återremittering av
motionen, skulle genomföras genom en sluten omröstning - vilket är möjligt enligt stadgarna §12 men Claes Ljung vägrade låta detta ske.
Motionen om vår uteslutning skrevs den 15 mars. Travhästägarnas årsmöte var planerat att hållas
den 15 maj. Den sjuttonde april kommer beslutet att skjuta fram årsmötet på obestämd tid. I maj
skickar Åby Travhästägareförening ut ett diskussionsunderlag som vi kallat ”Hästägarperspektiv på
Travsportens framtid” där vi sammanställt alla åsikter som medlemmar lämnat till oss kring
travhästägarnas förutsättningar samt idéer på förändringar. Dessa har vi i dokumentet ställt mot den
utredning som centralt gjorts av Mats Denninger.
När vi under årsmötet kräver styrelsens argument för vår uteslutning, viftar Travhästägarnas
ordförande Mikael Melefors med detta dokument och menar att det är denna som är deras
argument för uteslutning. Ingen delegat under årsmötet hade tillgång till dokumentet.
För det första anser vi att det är ohederligt att åberopa ett dokument som ingen delegat har fått
utskickat eller har tillgång till. OM vi delegater hade fått utskickat den skrivelse som Mikael Melefors
viftade med, hade vi haft en rimlig chans att bemöta påhoppen på årsmötet. Allt enligt demokratins
spelregler.
För det andra framkom det fortfarande inga sakskäl till varför vi hade skadat Travhästägarna enligt
6§. Motionen skrevs ju den 15 mars med motivet att vi skadat Travhästägarna– men Melefors motiv
till uteslutning hänvisar till ett diskussionsunderlag som inte ens var påtänkt när motionen skrevs.
Avslutningsvis anser vi fortfarande att det INTE finns och aldrig har funnits någon grund, vare sig i
stadgar eller agerande från vår sida, att utesluta Åby Travhästägare förening ur Travhästägarna.
Åby Travhästägareförening den 30 augusti 2020
Tony Löfqvist - Ordförande
Bengt Hammarberg - Vice Ordförande
Christina Johnstone - Sekreterare
Jessika Sjöberg
Benny Björkman

