Nedan hittar du/ni en kort förklarande text till de tre Rich Pictures som du just har fått.
Välkommen att höra av dig om du har frågor eller synpunkter till ÅTHF.
Vi finns tillgängliga för er i alla hänseenden avseende travsportens väl och framtid.

1- Travets enda finansiär Rich Picture
Bilden visar tydligt att hela travets näring står och faller med en enda finansiär:
Hästägaren.
Du ser också tydligt hur tjänstemannastyrningen tagit avtal, makt och beslut ifrån den
finansiär som byggt våra travbanor/sällskap och som en konsekvens av detta låst fast
sig i en omöjlig labyrint av ej fungerande beslutsgångar.
2- Travets Organisationsstruktur Rich Picture
Styrelsepersonerna har färgmarkerats i denna Rich Picture för att tydligt visa att
många individer sitter på flera stolar.
ST rutan påvisar uppenbar snedvridning av tillsatta. Representanterna representerar
inte de områden där hästägarnas bas är som störst.
STAB rutan visar på obefintlig förståelse för sitt uppdrag fastän man inför
omregleringen förde fram vikten att dessa poster måste innehas av personer som är
kompetenta och insatta i avtalsförhandlingar i en omreglerad spelmarknad, för att
generera marknads- och sponsringsintäkter.
ATG rutan förstärker endast ovan konstaterat.
HNS rutan bevisar att finansiären travhästägaren har blivit bortmanipulerad.
HRR rutan bevisar ovan konstaterande men med tillägget att på detta sätt vill
nomenklaturan visa samhörighet med travsporten som är HNS enda finansiär.
Fullmäktige rutan är som sagt ett kapitel för sig själv. Här har STs styrelse 70 röster,
banorna 1 070 röster och BAS 350 röster.
Förtroenderåds rutan visar att där träffas samma individer som ovan ytterligare 2
gånger per år för att diskutera, ta fram strategier samt ge råd till fullmäktige, vilket är
dom själva. Fantastiskt!
3- Travets (STs) omorganisation vs Det Alternativa Banförslaget
ST förslag 1 – 3. I rött visas vad som är tydliga maktövertaganden övervägda och
beslutade av sittande ST styrelse, LRF, ATG och HNS.
Förslag 4 är det alternativa banförslaget från grundar- och ägarsällskapen av svensk
travsport. I enlighet med all lagstiftad äganderätt sköts detta i framtiden av ägarna till
svensk travsport – dvs travsällskapen – grundade och ledda av sina lokala hästägare.

