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Datum:  6 januari 2022 
Tid  16.30 – 18.00 
Plats:  Goopsalen Åby 
Paragraf nr:  § 82 - 91 
 
Närvarande:     
  Christina Johnstone 
  Björn Larsson 
  Johan Lundqvist  
  Roine Svensson 
  Sten-Åke Bohlin 
  Jessika Sjöberg 
  Benny Björkman 
 
Ej närvarande: Tony Löfqvist 
 
  
 
§ 82 Öppnande 

Vice ordförande Björn Larsson förklarade mötet öppnat och hälsade alla välkomna. 
 
§ 83 Dagordning 
 Beslutades att fastställa dagordningen. 
 
§ 84 Justerare 

Beslutades att utse Johan Lundqvist, att tillsammans med mötesordföranden,  
justera dagensprotokoll. 

 
§ 85 Föregående mötesprotokoll och beslutsuppföljning 

Samtliga beslut tagna under 2021 följdes upp och uppdaterades.  
Beslutades att Johan Lundqvist tar över kontakterna med Agria. 

 Beslutades att godkänna föregående mötesprotokoll som lades till handlingarna 
 
 

§ 86 Rapporter 
a: Nät 

 Rådslag i Nät skedde i Stockholm 27 - 28 november. ÅTHF representerades av Christina 
Johnstone och Tony Löfqvist. 

 Christina Johnstone rapporterar att mötet förutom praktiska frågor för nätverket,  
diskuterades  också momsfrågan, ST:s förslag på framtida organisation samt en jämförelse 
av prismedel mellan Sverige och USA.  

 
Vi har fortsatt uppfattningen att travsällskapen är ägare till centralförbundet medan BAS-
föreningar i form av intresseorganisation bör fungera som ett slags ”remissinstans i viktiga 
frågor. När det gäller framtida organisation poängteras vikten av att alla samverkar med 
sina sällskap. ST:s valberedning kommer att presentera sina förslag på namn, men både säll-
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skap och övriga har rätt att nominera. Om vi nominerar egna kandidater genom våra säll-
skap är det viktigt att förslagen har en tydlig profil, dvs en hästägare som samtidigt är före-
tagsledare och entreprenör och som också har en kraftfull personlighet. 

  
Sammanfattningsvis redovisades även en jämförelse mellan svenska och amerikanska ung-
hästlopp. Den svenska 3-åringen startar till 50 procent och gör 6 starter. I USA startar treå-
ringarna även 50 procent och men gör 15 starter. 43 procent av dem redan har startat som 
2-åringar och då gjort 7 starter i genomsnitt.  
 
I USA startar hästarna oftare upp i åldrarna med ett intjänandesnitt per häst på 239.000 kr. 
Detta att jämföras med Sverige på 87.000 kr.  
 
Svenska kollektivet betalar 76 - 77 miljoner per år till insatslopp. Det är ingen skillnad på 
finansieringen av insatslopp. I Sverige står hästägarna för 50 procent, resten kommer från 
tävlingssystemet, sponsorer etc. Det är likadant i USA. 

 Beslutades att godkänna rapporten. 
 
 b: ST 

Christina Johnstone rapporterar att ST på sitt extra fullmäktigemöte den 29 oktober 2021  
godkände en ny modell för hur Svensk Travsport ska styras. I denna föreslås exempelvis att  
det nuvarande förtroenderådet byts ut mot ett ST Konsortium och därtill inför man ett  
ordföranderåd samt ett VD-råd. För att detta ska bli verklighet krävs dock en stadgeändring.  
Förslaget på stadgeändringar är ute på remiss i Sällskapen. 

 Svaren på remissen ska vara inne den 14 januari och ett extra möte är satt till den 4 febru-
ari.  

 Beslutades att godkänna rapporten 
 
 c: Ekonomi/medlemsantal 
 Bokslutet för 2021 är ännu inte klart.  
 Jessika Sjöberg presenterar ett förslag på budget för 2022.  

Beslutades att ta beslut kring 2022 års budget på nästa möte. 
 
 d: Hemsidan/Facebook 
 Diskuterade vikten av korta texter med tydliga ståndpunkter för att nå ut med budskap. 

Beslutades att alla tänker på hur man formulerar sig för att vara slagkraftiga oavsett i vilket 
media vi använder. 

 
 e: Hästägareläktaren/Vinnarhörnan 
 Björn Larsson redovisar att det finns tankar om att bygga om hästägarläktaren till både  

ny restaurang och läktare kallat Owners Corner. Förslag finns att det också ska finns en  
exklusiv ingång för hästägare. Kommunikationen med Åby fortsätter kring detta. 
Roine Svensson presenterade ett förslag på träffar under året. 

 Beslutades att fastställa planen på nästa styrelsemöte. 
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 f: Momsfrågan 
Jessika Sjöberg har kontaktat Eva Silversköld angående momsfrågan. Skattefrågan är ett 
fortsatt orosmoment för hästägarna. Det finns idag en hästägare tillhörande Solvalla som 
överklagat skatteverkets beslut att neka denne momsavdrag på grund av uteblivna intäkter.  
 
Långsiktigt borde frågan lösas per automatik gentemot skatteverket om hästägarna ges en 
möjlig lönsamhet genom höjda prismedelsnivåer. Dock är momsen i slutänden en riksdags-
fråga och inte en tjänstemannafråga hos SKV. Momsproblematiken kommer inte att kunna 
lösas på något annat sätt än att de ekonomiska förutsättningarna för hästägandet blir 
bättre, men det krävs att ST agerar professionellt i styrning av ATG. 
Den 24 + 28 januari kommer ST att genomföra digitala kurser om momsfrågan. 

 Beslutades att godkänna rapporten 
 
§ 87 Sportgruppen 

Björn rapporterar att det finns samma antal dagar som förra året. 
Enligt Jon Walter Pedersen blir det 81 miljoner i prispengar till Åby för 2022.  
Detaljerna för hur dessa fördelas är ännu inte klara. 

 Frågan om travtränare till Åby diskuterades. Finns det potential via Travskolan? 
Beslutades att frågan kring travtränare kopplade till Åby måste bevakas. 

 
§88 Årets Hästägareprofil 
 Beslutades att Benny Björkman fortsatt arbetar på en text till årets hästägareprofil. 
 
§89 Kostnader 

Kostnaderna fortsätter rusa i höjden. Höjningar kommer på olika sätt oftast utan  
kommunikation med hästägaren innan fakturan är kommen. Det verktyg för översikt som 
finns är Horse Runner, men denna fungerar inte. Diskussion kring möjligheten att koppla 
Horce Runner till Licensen. 
Beslutades att Björn Larsson kontaktar ST angående uppdateringen av Horce Runner samt 
möjlighet att koppla ihop redovisning till siten med licensen. 

 
§80 Möteskalender 

Roine redovisar ett förslag på styrelsemöten och träffar och styrelsemöten. 
Beslutade att fastställa mötesordning för 2022 på nästa styrelsemöte 
  

 
§ 90 Nästa möte 

Nästa möte beslöts till eftermiddagen den 12 februari då också medlemskorten skickas ut. 
 

 
§ 91 Avslutning 

Björn Larsson avslutar mötet och tackar särskilt Jessika och Christina som innan mötet  
kuverterade alla erbjudande om ett nytt medlemsår. Breven är nu på väg till brevlådan. 
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Christina Johnstone 
Sekreterare 
 
 
 
 
   
Björn Larsson   Johan Lundqvist 
Mötesordförande      Justerare 


