Nyhetsbrev den 6 maj 2022
I Travhästägarna har vi under en lång tid arbetat för att stärka vårt inflytande i svensk travsport och målet
har varit att kunna ta plats, eller adjungeras, till ST:s styrelse. ST:s nya organisation öppnade också för ökat
inflytande för oss aktiva när strukturen för styrelsen gjordes om och öppnades för både BAS och banorna
på ett nytt sätt.
Tillsammans med Sleipners ordförande var jag nominerad till en av de två platserna som avsatts för BAS.
Men det gick inte vår väg på årsmötet. Vi var så nära att nå vårt mål men lotten ville annorlunda. Självklart
är det en besvikelse för både mig och för min organisation att inte ha nått ändå fram. Vi representerar den
stora massan av travhästägare och som är motorn i svensk travsport. Utan hästägare har vi ingen sport,
heller inget spel.
Nu hoppas vi att hästägarfrågorna ändå tas omhand och att det görs med stort allvar. För mår inte
hästägarna bra, mår heller inte travsporten bra.
I onsdags hölls också vårt årsmöte i Stockholm. Mötet gästades av ST:s nyvalde ordförande Anders
Källström. Den spontana känslan är att här har vi en ordförande som både har känsla för hästägandet och
potential att föra svensk travsport in i en ny spännande tid.

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

Omvaldes som ordförande för Travhästägarna
Årets årsmöte hölls den 4 maj på Best Western i Bromma där ett huvuddelen av medlemsföreningarna
fanns representerade. Mikael Melefors gjorde en genomgång av förra årets verksamhet men redogjorde
också för den verksamhetsplan som satts efter höstens ordförandekonferens. Högt upp på agendan står
ökade prismedel och minskade kostnader för de aktiva, bland annat finns kravet att prismedlen ska öka
med minst den årliga inflationen och att det säkerställs prismedel till vardagstravet genom nya prisskalor.
Sänkta kostnader handlar bland annat om att få en översyn av tävlingsplaneringen och propositioner för att
ge fler hästar möjlighet att starta på hemmaplan.
-Det här är viktiga frågor för oss att driva, inte minst mot bakgrund av de allt högre kostnaderna som vi nu
ser på till exempel drivmedel och både kraft- och grovfoder men också ur ett hållbarhetsperspektiv, säger
Mikael Melefors, som omvaldes som ordförande.
Karin Roslund, Gävle, avböjt omval och till ny ledamot i styrelsen valdes Per-Erik Wågström, Solänget.
Valberedningen hade också föreslagit en utökning av antalet ledamöter i styrelsen från åtta till nio, vilket
också stadgarna medger, och föreslog Lennarth Helgesson, Örebro, som ny ledamot vilket årsmötet också
sa ja till.

Efter årsmötesförhandlingarna höll ST:s nyvalde ordförande Anders Källström ett kort anförande om hur
han ser på sin roll, svensk travsport och förhoppningarna om den nya styrmodellen.
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Lotten avgjorde styrelseval
Det blev lotten som avgjorde att Travhästägarna och Mikael Melefors kom att stå utanför Svensk Travsports
nya styrelse vid årsmötet i slutet av april.
Tillsammans med Marita Arvidsson från Sleipner hade ST:s valberedning föreslagit Mikael Melefors till de
två platser i nya styrelsen som skulle besättas av representanter för BAS-organisationerna. Till det hade
Travhästägarnas Riksförbund nominerat sin ordförande Jan Halberg och ställt mot Marita Arvidsson.
På mötet lämnade Umåker ett motförslag som innebar att alla tre nominerade skulle ställs mot varandra.
Efter sluten omröstning stod det klart att Umåkers förslag vann. Efter en ny sluten omröstning och
noggrann genomräkning stod det klart att Jan Halberg fått 980 röster och därmed fick plats i styrelsen.
Mikael Melefors och Marita Arvidsson fick 920 röster vardera. De flesta förväntade sig en ny
röstningsomgång för att skilja de båda kandidaterna åt. Men det blev lotten som avgjorde. Enligt stadgarna
fanns inte utrymme för en ny röstningsomgång och lottdragningen utföll till fördel för Marita Arvidsson.
-Naturligtvis är vi besvikna, hästägarna är en bärande faktor i svensk travsport och det känns väldigt
märkligt att lotten skulle avgöra vem som skulle väljas in. Nu får vi analysera läget och utifrån det se över
vår strategi kring hästägarfrågorna framåt, säger Mikael Melefors.
ST:s nya styrelse

Från vänster: Jan Halberg, Marita Arvidsson, Remy Nilson, Hanna Norring, Kerstin Peterson-Brodda,
Anders Källström, Anders Jonsson och Saila Quicklund.

Planeringen av projektet Medlemslyftet fortsätter
Travhästägarna lägger extra resurser i år på projektet Medlemslyftet. Hittills har vi tagit fram ett infoblad
om vad travhästägarna arbetar för och som kompletterar den broschyr som gjordes förra året.
Vi har också kollat upp så att Agriaannonser finns tillgängliga för banorna för införande i samtliga
banprogram. Vi ska också ta initiativ till en dialog med Easy KB om tänkbart samarbete.
Ett möte med Maria Croon och Mattias Lönngren från Svensk Travsport har genomförts kring
kommunikation och till exempel tillgång till hästägareregister för utskick till exempelvis potentiella
medlemmar. Vi diskuterade också möjligenheten för en comeback av Rikshästen samt ytterligare några
frågor kring marknadsföring och rekrytering.
Mer information kommer efterhand om arbetet.
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Tips från lokalföreningarna att uppmärksamma eller ta efter
Vi vill uppmärksamma er på Danneros marknadsföringsavtal och ambassadörsavtal med Ådalens
Travsällskap. Upprinnelsen var en skrivelse till travsällskapet från travhästägarföreningen om reducerade
boxhyror.
Efter kontakter med Ådalens styrelse har ett avtal tecknats mellan travhästägarna och sällskapet kring
marknadsföring och ambassadörskap.Villkor för att ta del av avtalet är ett betalt medlemskap i Ådalens
Travsällskap.
Travhästägarna fick bort boxhyran helt vid start på hemmabanan och avtalet ger dessutom
1000 kr vid årsdebuten och 300 kr per tävlingstillfälle vid max 20 tävlingstillfällen per år.
Avtalet gäller även för ponnytravet. Motprestation är att vara en god ambassadör för travsällskapet, hjälpa
till med marknadsföring, använda profilkläder, logga på utrustning, inlägg på sociala medier med mera
Den som vill veta mer om upplägget kan ta kontakt med ordföranden Anders Bodin via e-post,
dananders.bodin@gmail.com
Ett liknande avtal har Bergsåkers Travhästägare tecknat med sitt sällskap.

Hästägarekorten
Efter påpekanden från Travhästägarna och ASVT har ST nu ändrat reglerna för årskorten. Nu ska alla som
äger en travhäst också kunna få ett årskort. När det digitala årskortet infördes bestämdes att det enbart
kunde hämtas ut av den som hade häst i startbar ålder och som fanns uppsatt på en träningslista.
Däremot är det ett antal banor som håller fast vid kravet på entré vid större travdagar som STL-dagar. Vid
sådana dagar har sällskapen rätt att själv bestämma om de vill ta entré eller inte. Vi uppmanar därför er i
föreningarna att ta kontakt med er bana och jobba för att årskorten även ska gälla dessa dagar.

Ändringar i medlemsregistret
En arbetsgrupp utsedd av styrelsen med Runar Johansson som ansvarig har bistått lokalföreningarna med
uppdatering av medlemsregistren.
Alla medlemsregister är uppdaterade med betalda medlemmar per den 31 december 2021.
Vi vädjar till föreningarnas administratörer att kontinuerligt uppdatera registren. Vi ska ta fram en
förenklad manual för hantering av medlemsregistren för att göra det enklare för er som är föreningsadmin.
Dessutom ska vi genomföra ett antal digitala utbildningstillfällen i medlemsadministration.
Medlemsregistret finns kvar på den gamla hemsidan men med en ny länkadress, se nedan. Ni har samma
inloggningsuppgifter som tidigare och den som saknar inloggning kan ta kontakt med Runar, 070-661 77 45
eller runarbilla@gmail.com
Länk till medlemsregistret: http://skiss.nu/travhastagare/

Nyhetsbrevet utskick
Om ni inte önskar få nyhetsbrevet kan ni avregistrera er genom att skicka ett mejl till
web@travhastagarna.se från den mejladress ni fått detta mejl från. I ärenderaden anger ni
avregistrering.

…………………………………………………………………………………………………………

Hästsportens Hus, 161 89 Stockholm
E-post: info@travhastagare.se
www.travhastagare.se
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