Verksamhetsberättelse 2020
Åby Travhästägareförening

Årsmöte 24 maj 2021
Åby Travhästägareförening
Tid: Klockan 18.30
Plats: Stallbacksparkeringen, Åbytravbana (Vid regn under avlastningstaket)
Lä#are förtäring serveras från 18.00
Förslag >ll dagordning
§1. Val av ordförande för årsmötet
§2. Val av sekreterare för årsmötet
§3. Val av två personer aD jämte ordförande justera protokollet
§4. Fastställande av dagordning
§5. Justering av röstlängd
§6. Fråga om årsmötet är behörigt utlyst
§7. Behandling av styrelsens och revisorernas beräDelser
§8. Fråga för ansvarsfrihet för styrelsen
§9. Fastställande av arvoden
§10. Behandling av inkomna moKoner
§11. Val av ordförande i styrelsen (väljs på eD år)
§ 12. Val av ledamöter Kll styrelsen jämte ersäDare
a) tre ordinarie ledamöter ( väljs på tre år)
b) en ersäDare (väljs på eD år)
§13. Val av två revisorer och två revisorssuppleanter (väljs på eD år)
§14. Val av representant i NÄT (väljs på eD år)
§15. Val av valberedning (tre personer på vardera 1 år)
§16. Fastställande av medlemsavgiOer
§17. Från styrelsen hänskjutna frågor
a) Stadgeändring (beslut 2)
Nuvarande lydelse:
”§3 Föreningen skall vara ansluten Kll
Riksförbundet för Sveriges Travhästägare”.
Förslag Kll ny lydelse:
”§3 Föreningen bör vara ansluten Kll
Travhästägarna”.
§18. Från medlemmar anmälda frågor
§19. Övriga frågor
§20. FramKdens TravsportsorganisaKon – Vad vill vi?
§21. Mötets avslutande

Åby Travhästägareförening och 2020
Det har varit e= annorlunda år på många sä=. Inte minst Coronapandemin har gjort a= den naturliga
mötesplatsen på Hästägareläktaren, i stallarna eller längs med banan har uteblivit. Det är dock fantasGskt a=
travtävlingarna ändå har kunnat genomföras och a= allt det entusiasGska arbete som alla vi hästägare lägger ner
kring och med våra hästar har ge=s möjlighet a= ge återbäring. Mer för några – mindre för andra.
Hela travsporten står inför förändringar vilket återspeglat sig i a5
den organisa6onsstruktur som idag råder, har granskats och
diskuterats under hela 2020. Även under 2021 kommer ST:s
organisa6on a5 stå under luppen och förhoppningsvis blir
resultatet en ny organisa6on för Svensk Travsport där Sällskapen
träder fram som tydliga ägare och där den kommersiella delen
och myndighetsdelen separeras.
Mi5 i de5a kaos av y5re och inre omständigheter, valde en
majoritet av representanter i den rikstäckande organisa6onen
Travhästägarna a5 utesluta Åby Travhästägareförening. De5a
trots a5 man sam6digt säger a5 travsporten förlorar på a5 vara
uppdelad i olika särintressen. Som styrelse har vi tagit vårt ansvar
och lagt ner mycket 6d på a5 jobba med opinionsbildning för a5
skapa bä5re förutsä5ningar för oss travhästägare – både vad det
gäller ägandet, tränandet och tävlandet.

Satsning på opinionsbildning

Under hela året har vi försökt a5 både analysera, informera och
agitera för bä5re förutsä5ningar a5 vara travhästägare. Det har
både ske5 genom medlemsbrev, informa6on på hemsidan,
informa6onsutskick 6ll travhästägareföreningar, sällskap och
Svensk Travsport. Bland annat processade vi fram e5
diskussionsunderlag som i grunden analyserade den rapport som
Mats Denninger tog fram och som låg 6ll grund för de förslag som
sedan ST, u6från e5 tjänstemannaperspek6v, skickade ut för a5
sällskapen skulle hålla rådslag kring. Vårt dokument var strikt
u6från e5 hästägarperspek6v tvärt emot det som ST skickade ut.
Vi har även få5 in insändare i både Travronden och Sulkysport
samt blogginlägg på NÄT:s hemsida. Vi har även kommunicerat
travpoli6k och förutsä5ningar för Travhästägare direkt med
representanter för både Svensk Travsport och Regeringen.
Vi har samverkat med Solvallas, Mantorps och Eskilstunas
hästägareföreningar för a5 ta fram banornas alterna6va förslag
6ll ny organisa6on. E5 alterna6v som har blivit alterna6v 3 i ST:s
nya rådslag2.0 som kommer a5 genomföras under våren 2021.

Under 2020 blev vi återigen representerade i Åby
Travsällskaps styrelse genom vår ordförande Tony
Löfqvist. A5 ﬁnnas med i sällskapet ser vi som vik6gt för
a5 också kunna vara med och påverka i de frågor som är
exklusiva a5 besluta om i sällskapet.

Verksamhetsplan och strategiplan

Under sommaren arbetade styrelsen fram en ny
strategiplan för åren 2021 – 2023. I denna ligger givetvis
fokus på hästägaren och a5 skapa förutsä5ningar a5
fak6skt kunna fortsä5a vara hästägare in i fram6den. Det
handlar både om a5 bevaka kostnader som prismedel.
Men också om a5 det ska ﬁnnas träningsanläggningar för
de hästägare som 6llhör Åby och a5 proposi6onerna
motsvarar de hästar som har hemmabana Åby, för a5
minska långa transportkostnader och sam6digt ta ansvar
för miljötänkandet.
Strategiplanen ﬁnns utlagd på vår hemsida;
h5p://abyhastagarefor.se

Ansvarsområden och arbetsgrupper

Med utgångpunkt i verksamhetsplanen har vi delat oss
olika grupper u6från ansvarsområden. UppgiZerna i
respek6ve grupp har varit a5 följa och utveckla
verksamheten inom de olika områdena, samt föreslå och
genomföra åtgärder. De olika verksamhetsområdena har
varit ekonomi, informa6on, hästägarefrågor,
hästägareläktaren, spor[rågor och medlemsrekrytering.
Ansvarsområdena och uppgiZsfördelningar ﬁnns även
det utlagt på vår hemsida.
Styrelsen ber slutligen om a1 få tacka alla medlemmar
som bidragit med åsikter och ge1 oss si1 stöd under
de1a annorlunda 2020.

ÅRET SOM GÅTT
Medlemmar

Föreningen hade den 31 december 282 medlemmar. Det var också 13
nya medlemmar som anslöt sig under året.
Det totala medlemsantalet sjönk dock med 36 medlemmar. Tappet
beror till stor del på att inbetalningskortet till ÅTHF år 2020, fanns med
som en bilaga i ett utskick från Sulkysport. Många angav vid
telefonsamtal att de inte uppfattat att de fått något inbetalningskort.
De informationsutskick som gjordes under 2020 gick därför till samtliga
som var medlemmar under 2019. Det vill säga även till dem som inte
betalade in för 2020.
Att Corona gjorde sin entré och stängde ner den gemensamma
mötesplatsen på hästägareläktaren bidrog säkert också till det
minskade medlemsantalet. Det går inte heller att bortse från att ett
stort antal av medlemmarna har en hög ålder och av naturliga skäl
avslutar sitt hästägarskap. Det finns således stor anledning till att även
inspirera yngre hästägare att bli medlemmar i föreningen.
Ett led i detta är att vi på års- och höstmötet tog beslut att från och
med 2021 ska ungdomar upp till 25 år enbart betala 100:- i
medlemsavgift. Det är givetvis också fortsatt viktigt att enträget arbeta
för att förbättra förutsättningarna att vara hästägare.

Möten och träﬀar

Styrelsen har under året haU 11 protokollförda styrelsemöten. Samtliga
protokoll ﬁnns inlagda på̊ föreningens hemsida samt ﬁnns Sllgängliga i
en pärm på̊ Hästägareläktaren.
Årsmötet genomfördes med Coronaanpassning den 5 augusS i
Goopsalen på Åby. 34 medlemmar deltog. Till mötet hade två
moSoner kommit in. En rörande medlemskap i Nät, den andra aR
ungdomar upp Sll 25 år enbart skulle betala 100 kr i medlemsavgiU.
Mötet beslutade aR ÅTHF skulle kvarstå som medlem i NÄT – naSonell
samverkan för Ägare av Travhästar, samt aR införa reducerad avgiU för
ungdomar.
ER Corona-anpassat Höstmöte genomfördes den 29 oktober i
Goopsalen med 25 medlemmar närvarande. Det bjöds på hemgjorda
frallor och kaﬀe. Deltagarna tog eR första beslut om ändring i
stadgarna från ska Sll bör när det gäller aR Sllhöra föreningen
Travhästägarna. InformaSon gavs även kring förslagen rörande STs
omorganisaSon, där Sällskapen inbjudits Sll aR genomföra lokala
rådslag. Något som dock Åby Sällskap aldrig ﬁck möjlighet aR
genomföra på grund av Corona.

Hästägareläktaren och Vinnarhörna

Åbys sportkommi8é

Åbys sportkommiRé är eR informaSons-och samverkansorgan mellan
travsällskapet och basorganisaSonerna på banan. KommiRén leds av
Åbys sportchef och dess uppgiUer är aR behandla sporVrågor i vid
bemärkelse inom Åbys verksamhetsområde.
Beroende på Corona har inga fysiska möten hållits under året, däremot
har det funnits telefonkontakt.
Hästägareföreningens representanter i SportkommiRén har under året
varit Björn Larsson, Benny Björkman, Tony Löfqvist och Jessika Sjöberg

NÄT (NaSonell samverkan för Ägare av Travhästar)

Under året blev ÅTHF antagna som medlemmar NÄT.
NÄT arbetar akSvt med aR informera, påverka och bygga opinion kring
frågor som rör Sveriges travhästägare. Nät står upplysningsvis, utan
några bidrag från ST (Svensk Travsport).
HuvudmålsäRningen med NÄT är aR driva och skapa opinion i frågor
som ger förutsäRningar för alla som vill tävla med sina travhästar,
under ve`ga och gynnsamma sportsliga och näringsmässiga villkor.
DeRa arbete görs gentemot både ST, Regering och övriga
beslutsfaRare. NÄTs samverkanspartners håller Rådslag en gång per år
för aR bestämma inriktning. Åby representeras av Tony Löfqvist.

Travhästägarna

Fastän Åby Travhästägareförening med både fakta och emfas försökte
övertyga riksorganisaSonen Travhästägarna om vikten av en enad
hästägarekår, röstade man på årsmötet för aR utesluta ÅTHF.
Ursprunget Sll deRa var en moSon som lämnats in av sex
lokalföreningar, där man menade aR tankesmedjan NÄT i delar
motverkar och ifrågasäRer Travhästägarnas syUe om hur travpoliSk ska
bedrivas. EUersom vi på̊ Åby hade ansluSt oss Sll NÄT, skulle vi därför
bestraﬀas och uteslutas ur Travhästägarna.
På vårt eget årsmöte den 5 augusS hade en kraUig majoritet beslutat
aR Åby Travhästägareförening skulle kvarstå som medlem i
tankesmedjan NÄT, men också aR stå upp och kämpa för den fria
föreningsräRen samt vår räR aR kunna driva hästägarfrågor, via ﬂer
kanaler än enbart via Travhästägarna. EUersom vi aldrig hade haU för
avsikt aR lämna Travhästägarna försökte vi också med kraU
argumentera på Travhästägarnas årsmöte för aR vi skulle kunna vara
kvar som Sveriges näst största lokala Travhästägareförening. Något som
dock avslogs.

Vi hann enbart genomföra två läktarträﬀar innan Svensk Travsport den
12 mars beslöt aR stänga ner samtliga travbanor för publik på grund av
Corona pandemin. Det har därför inte varit möjligt aR genomföra några
läktarträﬀar eUer deRa datum.

På Travhästägarnas årsmöte deltog 21 av 42 röstberä`gade delegater.
8 av de icke närvarande delegater hade lämnat fullmakt.
Under den slutna omröstningen blev resultatet 21 bifall, 7 avslag och 2
blanka röster.

Hästägardagen

16 delegater hade ej möjlighet aR ta ställning i frågan eUer vår
plädering, eUersom de anSngen inte var där eller röstade med
fullmakt.

På grund av Corona kunde vi inte genomföra årets planerade
hästägardag. Vi hoppas på aR kunna vara Sllbaka Sll hösten 2021 med
en ny härlig hästägaredag.

ÅRET SOM GÅTT
Medlemsresor

Månadens hästägare

Av samma anledning blev vår årliga resa till Prix d´ Amerique inställd.
En resa som vi under flera år arrangerat tillsammans med Cab Resor.
Vi får ta nya tag till nästa år.

Januari: Denco HB

Vår inbokade resa den 16-17 maj till Conrad Lugauer och Copenhagen
Cup fick av naturliga skäl ställas in. Resan var ett samarbete mellan
ÅTHF och B-tränarföreningen.

Under året har Hästägareföreningen Pllsammans med Agria varje
månad korat månadens hästägare. Utmärkelsen har gåQ Pll den under
månaden vinstrikaste hästägaren med Åbytränade hästar. Under 2020
har nedanstående varit vinstrikast respekPve månad:

Februari: Stall Duplex

KommunikaNon och opinionsbildning

Mars: Robert Bergh Travstall AB

Under senhösten ﬁck vi vår nya hemsida. I stort seQ samma rubriker på
innehåll som i den gamla, men med en ny fräschare layout. Vi försökte
också bli dukPgare på aQ lägga in informaPon och aktuella nyheter.

April: In the Zone AB

Under året skickade vi ut fem digitala medlemsbrev.

Juni: Stall Mary AB

Under våren 2020 la vi ner eQ stort arbete på aQ ta fram dokumentet
”HästägareperspekNv på Travsportens framNd.” Materialet var en
sammanställning av STs OmorganisaPonsplaner och Denninger´s
rapport. Till deQa fyllde vi på̊ med reﬂekPoner och frågeställningar som
uppkom. Sybet med dokumentet var aQ ge en samlad bild uPfrån eQ
mångårigt hästägarperspekPv. DeQa för aQ vara en motpart Pll det
tjänstemannaperspekPv som hi\lls hade presenterats. Vi från
styrelsen la in våra perspekPv Pllsammans med de åsikter som
inkommit från er medlemmar.

Juli: KB Capulus Horses

Mycket arbete lades under hösten på aQ göra ”Rich Pictures” över
kopplingen mellan olika nivåer inom TravsportsorganisaPonen,
besludaQandet och vilka som siQer i vilka organisaPoner centralt inom
ST. Sybet var aQ visa på hur skev hela den nuvarande organisaPonen
var och aQ argumentera för aQ de förslag som ST själva lagt skulle
resultera i aQ endast ge mer makt Pll ST.

December: Valley Media OY & Veijo Heiskanen

Maj: Mellby Gård AB

AugusP: Per-Olof Persson mﬂ
September: MM Horse Power AB
Oktober: Tomas Blom mﬂ
November: T&T Project Management KonsulNng KB

Årets Hästägare

Gra\s säger vi Pll Stall Mary AB & Granger Group AB
som utsågs Pll årets hästägare för 2020.

Samtliga dokument har mailats ut Pll våra medlemmar men även Pll
medlemmarna i Åby Travsällskap och representanter i övriga
Travsällskap i Sverige. Givetvis har även ST fåQ dokumenten.

Valda representanter 2020 Åby Travhästägareförening
Ordförande:
Vice ordförande:
Sekreterare:
Ekonomiansvarig:

Övriga ledamöter:
Suppleant:

Tony Löfqvist
Bengt Hammarberg
ChrisPna Johnstone
Jessika Sjöberg
Eva Kjällman
(behjälplig med bokföring fram Pll årsskibet 2020-2021)
Benny Björkman
Björn Larsson
Roine Svensson
Sten-Åke Bohlin

Revisorer:
Revisorssuppleanter:
Valberedning:

Anders Johnsen
Tommy Gustafsson
Lars Larsson
Sverre Gustafsson
Henrik Olsson
(sammankallande)
Karin Larsson
Sten Åke Bohlin

RESULTATRÄKNING
2020

INTÄKTER
3110
3120
3130
3320

Medlemsavgi.er
Särdagsersä9ning
Sponsorer
Övriga intäkter

78 600,00
100 000,00

2019

11 800,00 kr

98 100,00
100 000,00
70 000,00
34 615,00

190 400,00 kr

302 715,00

28 864,00
1 626,00
18 912,00
2 531,30
1 038,00
6 134,21
1 000,00
6 311,00
356,00

65 344,00
27 544,00
2 390,00
234,50
500,00
36 175,00
4 775,00
5 675,00
7 593,00

Externa kostnader
5800
Resor
5815
Strategidagar
5930
Reklam, trycksaker
6110
Kontorsmaterial
6150
Trycksaker/Sidmakarn
6230
Hemsida
6250
Porto
6390
Övriga kostnader
6570
Avgi.er bank, post etc

18 088,03
14 739,00
101,80
6 195,00
2 814,00
14 787,50
879,00
2 223,00

9 906,00
752,75
2 000,00
248,00
3 350,00
5 378,00
10 587,75
1 606,00

Personalkostnader
7110
Arvode
7330
Bilersä9ning ska9efri
7516
Arbetsgivaravgi.er

10 000,00
28 490,00
2 513,00

8 300,00
34 800,00
2 451,00

-

Summa intäkter

KOSTNADER
Föreningen
4010
4110
4120
4130
4140
4150
4160
4170
4175
4180

Hästägaredagen
Travhästägarna
Hederspriser
NÄT
Styrelsemöten
Uppvaktningar
Medlemsmöten
Månadens Hästägare
Vinnarhörnan, Läktarvärd
Läktarträﬀar

Summa kostnader

ÅRETS RESULTAT

-

167 602,84

22 797,16

229 610,00

73 105,00

BALANSRÄKNING
TILLGÅNGAR
Kassa och bank
1920
Plusgiro
1930
Bankkonto
1940
Företagskonto

60,30
161 759,61
150 410,39

Övriga fodringar
1630
Skattekontot

6,00

SUMMA TILLGÅNGAR

312 236,30

EGET KAPITAL OCH SKULDER
Eget kapital
2010
Eget kapital
2019
Redovisat resultat

288 239,14
22 797,16

Summa eget kapital

311 036,30

Skulder
2972

Förutbetalda medlemsavgifter

1 200,00

Summa skulder

1 200,00

SUMMA SKULDER OCH EGET KAPITAL

312 236,30

RevisionsberäRelse

Vi har granskat årsbokslutet och bokföringen samt styrelsens förvaltning för år 2020 i Åby Travhästägareförening. Det är styrelsen som har ansvaret för
räkenskapshandlingarna och förvaltningen. Vårt ansvar är aP uPala oss om årsbokslutet och förvaltningen på grundval av vår revision.
Revisionen har uQörts i enlighet med god revisionssed i Sverige. Revision innefaPar aP granska underlagen för belopp och annan informaRon i
räkenskapshandlingarna. I revisionen ingår också aP pröva redovisningsprinciperna och styrelsens Rllämpning av dem samt aP bedöma den samlade
informaRonen i årsbokslutet. Vi har granskat protokoll, väsentliga beslut, åtgärder och förhållanden i föreningen för aP kunna bedöma om styrelsen eller någon
styrelseledamot har handlat i strid med föreningens stadgar eller årsmötesbeslut.
Vi anser aP vår revision ger oss rimlig grund för våra uPalanden nedan.
Redovisningen har uppräPats i enlighet med god redovisningssed, varför vi Rllstyrker aP resultaträkningen och balansräkningen fastställs.
Styrelseledamöterna har enligt vår bedömning inte handlat i strid med föreningens stadgar, varför vi Rllstyrker aP ledamöter och kassören beviljas ansvarsfrihet
för räkenskapsåret.
Av på årsmötet 2020-08-05 valda revisorer
Göteborg den 16 februari 2021

Anders Johnsen

(Underskri[ ﬁnns på originalet)

Tommy Gustavsson

(Underskri[ ﬁnns på originalet)

FRAMTIDEN

Samverkan och samarbete

Med utgångspunkt från den strategiplan som vi tog fram hösten 2020
och som gäller 2021 – 2023, kommer här några av de reﬂek@oner vi
gjort rörande förutsäBningarna för travsportens fram@den.
Bland annat har vi som målsäBning aB bidra @ll aB vi enar våra kraFer
som hästägare @llhörande Åby. Vi är övertygade om aB om vi
@llsammans och genom samverkan med övriga intresseorganisa@oner
på Åby - kan vi gemensamt bidra @ll eB starkt sällskap som både är i
framkant och som lever upp @ll aB vara Sveriges andra travbana.
Förhoppningsvis kan deBa arbetssäB också sprida sig @ll andra sällskap
och travhästägareföreningar.
Vi kommer även aB ansöka om aB åter bli medlemmar
riksorganisa@onen Travhästägarna under 2021. Med Sveriges näst
största hästägarkår är det givet aB Åby Travhästägareförening ska vara
representerade i Travhästägarna. Vi hoppas aB företrädarna i
riksorganisa@onen börjar ta ansvar och slutar ta sina beslut byggda på
gammalt groll och fokuserar på aB med kraF driva hästägarefrågor.

Fram1dens hästägare

Spelandet på hästar under året har ökat, vilket i och för sig är bra.
Frågan för fram@den är dock hur denna pandemi har påverkat antalet
hästägare. Vi har ännu inte seB siﬀror på deBa. Som medlemsförening
kommer vi aB kunna se konsekvenserna under det kommande året
u@från antalet medlemmar.
Vi vet aB medelåldern inom hästägarekåren är rela@vt hög och det
behövs eB ordentligt arbete för aB engagera unga inom travsporten.
EB arbete som borde göras genom aB samtliga - från Svensk Travsport
och Sällskapen @ll intresseorganisa@onerna gemensamt engagerar sig i
frågan. Vi från ÅTHF kommer aB ak@vt vara med och arbeta för en ny
organisa@on av ST som har fokus på aB skapa förutsäBningar aB vara
hästägare i olika form.
Engagemang kommer även aB ligga i aB vara drivande vad gäller
träningsmöjligheter för travtränare @llhörande Åby.

Förutsä7ningar för hästägandet

Vi vet ju alla aB travet är en dyr sport aB hålla på med, så det är
vik@gt aB verkligen arbeta för aB både hålla kostnaderna nere och
prismedlen uppe. Vik@gt är aB fokusera på frågor som ger
möjlighet för både ägare och tränare aB bedriva travverksamhet.
Det kan exempelvis vara aB driva på när det gäller @llgång @ll
träningsanläggningar men också skaBefrågor avseende näringen
och inte minst momsaspekten.
Vi måste också vara beredda med alterna@va lösningar beroende
på hur än regeringens beslut i momsfrågan kommer aB bli.

Fram1dens travsport
i en omreglerad spelmarknad

Spelmarknaden omreglerades 2018 vilket resulterade i aB ST och
ATG separerades. Vi konstaterar idag aB ST under ﬂera år har fåB
sköta sig själv med resultatet aB styrningen av ATG ej fungerat
op@malt.
Vi ser också eB tydligt behov av aB Sällskapen stärks som ägare av
ST. Travsällskapen måste återta makten och vara ak@va bejakare av
de förutsäBningar som ger travhästägarna möjlighet aB kunna föda
upp, träna och tävla sina hästar.
Som hästägarerepresentanter måste vi också ak@vt bevaka aB ST
kommer aB vara en aﬀärsmässig myndighet i denna nya omvärld.
ÅTHF måste därför vara uppmärksam på vilka individer som ska in i
fram@dens nya ST. Kompetens måste prioriteras samt aB det måste
ﬁnnas förståelse för aB hästägaren är travets ﬁnansiär.
Detsamma gäller för dem som ska väljas in i spelbolagets ATGs
styrelse. Här måste det ﬁnnas kunskap om både hur man driver eB
spelbolag och travkunskap. Det krävs också krea@vitet kring hur
neBointäkten kan ökas för aB möjliggöra högre prispengar.

Mölndal den 4 april 2021
Tony Löfqvist

Bengt Hammarberg

Christina Johnstone

Jessika Sjöberg

Benny Björkman

Björn Larsson

Roine Svensson

Sten-Åke Bohlin

