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Årsmöte 26 april 2022
Åby Travhästägareförening

Tid: Klockan 18.30

Plats: Restaurang Lyon, Åby + Sällskapsrummet

Kvällsmål(d på Lyon 17.30

Förslag =ll dagordning

§1. Val av ordförande för årsmötet

§2. Val av sekreterare för årsmötet

§3. Val av två personer aE 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 beräEelser

§8. Fråga för ansvarsfrihet för styrelsen

§9. Fastställande av arvoden

§10. Behandling av inkomna moLoner

§11. Val av ordförande i styrelsen (väljs på eE år)

§ 12. Val av ledamöter Lll styrelsen jämte ersäEare

a) tre ordinarie ledamöter ( väljs på två år)

b) en ersäEare (väljs på eE år)

§13. Val av två revisorer och två revisorssuppleanter (väljs på eE år)

§14. Val av representant i NÄT (väljs på eE år)

§15. Val av valberedning (tre personer på vardera 1 år)

§16. Fastställande av medlemsavgiRer

§17. Från medlemmar anmälda frågor

§18. Övriga frågor

§19. Mötets avslutande



Åby Travhästägareförening och 
2021

Under hela året har ST:s omorganisa4on fortsa6 stå6 under 
luppen. Föreningens åsikt ligger fast och innebär a6 sällskapen 
måste träda fram som tydliga ägare och a6 den kommersiella 
delen samt myndighetsdelen måste separeras. 

Som styrelse har vi tagit vårt ansvar och lagt ner mycket 4d på 
a6 jobba med opinionsbildning. De6a för a6 på sikt skapa 
bä6re förutsä6ningar för oss travhästägare – både vad det 
gäller ägandet, tränandet och tävlandet.

Satsning på opinionsbildning
Under hela året har vi försökt a6 både analysera, informera och 
agitera för de förutsä6ningar som krävs för a6 vara 
travhästägare. De6a har både ske6 genom personliga samtal, 
men också med medlemsbrev, informa4on på hemsidan, 
informa4onsutskick 4ll travhästägareföreningar, sällskap och 
inte minst Svensk Travsport. 

Vi har under året samverkat med Solvallas, Mantorps och 
Eskilstunas hästägareföreningar för a6 utveckla banornas 
alterna4va förslag 4ll ny organisa4on. Vi har också varit ak4va i 
kommunika4onen med Åby Travsällskap och banans ledning; i 
frågor som rör hästägarna specifikt och travsporten generellt. 

Under året har vi arbetat för a6 samla alla hästägare i en 
gemensam förening på 4llhörande Åby. Oavse6 om man är A-, 
B- eller amatörtränare, om man äger hel eller del i häst –så är vi 
alla hästägare. Med en gemensam röst blir det tydligare a6 
driva hästägarfrågor utan a6 centralorganisa4on kan ställa oss 
emot varandra.  Vi är fullt medvetna om a6 man som enskild 
först ser 4ll sig själv, men vi hoppas a6 på sikt få alla a6 höja 
blicken och se 4ll vårt gemensamma bästa som hästägare.

E6 första möte har genomförts med representanter för Åbys 
olika intresseföreningar. E6 arbete som kommer a6 fortsä6a 
under nästkommande år.

Även år 2021 blev e> år präglat av Corona pandemin. Det blev först fram på höstkanten som det öppnades 
upp lite grand. Det är dock tacksamt a> travtävlingarna ändå har kunnat genomföras och a> allt det 
entusiasEska arbete som alla vi hästägare lägger ner kring och med våra hästar har ge>s möjlighet a> ge 
återbäring. Kanske lite mer återbäring för vissa.

Verksamhetsplan och strategiplan
Under våren reviderade styrelsen strategiplanen för 
åren 2021 – 2023. I denna ligger givetvis fokus på 
hästägaren och a6 skapa förutsä6ningar a6 fak4skt 
kunna fortsä6a vara hästägare in i fram4den. Det 
handlar både om a6 bevaka kostnader som prismedel. 
Men också om a6 det ska finnas träningsanläggningar 
för de hästägare som 4llhör Åby och a6 
proposi4onerna motsvarar de hästar som har 
hemmabana Åby, för a6 minska långa 
transportkostnader och sam4digt ta ansvar för 
miljötänkandet.

Strategiplanen finns utlagd på vår hemsida; 
h6p://abyhastagarefor.se

Ansvarsområden och arbetsgrupper
Med utgångpunkt i verksamhetsplanen har vi delat oss 
olika grupper u4från ansvarsområden. UppgiVerna i 
respek4ve grupp  har varit a6 följa och utveckla 
verksamheten inom de olika områdena, samt föreslå 
och genomföra åtgärder. De olika 
verksamhetsområdena har varit ekonomi, informa4on, 
hästägarefrågor, hästägareläktaren, sporWrågor och 
medlemsrekrytering. Ansvarsområdena och 
uppgiVsfördelningar 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 periodvis annorlunda 2021.

http://abyhastagarefor.se/


ÅRET SOM GÅTT

Medlemmar
Föreningen hade den 31 december 247 medlemmar. Det var också 
14 nya medlemmar som anslöt sig under året. 

Det totala medlemsantalet sjönk dock med 35 medlemmar. 
Att Corona fortfarande påverkar uppslutningen och möjligheten att 
möta upp på vår gemensamma mötesplats Hästägarläktaren är en 
anledning. Men det går inte heller att bortse ifrån att ett stort antal 
av medlemmarna har en hög ålder och av naturliga skäl avslutar sitt 
hästägarskap. Vi behöver alla hjälpas åt att inspirera yngre att både 
bli hästägare och att bli medlemmar i föreningen. 

Vår satsning på att ungdomar upp till 25 år enbart betalar 100:- i 
medlemsavgift har ännu inte slagit igenom. Vi kan bli bättre på att gå 
ut med denna information. Det är dock förutsättningarna för att vara 
hästägare som måste förbättras och därför är det fortsatt viktigt att 
enträget arbeta för att förbättra möjligheterna att vara hästägare.

Åbys sportkommi8é
Åbys sportkommiMé är eM informaOons-och samverkansorgan mellan 
travsällskapet och basorganisaOonerna på banan. KommiMén leds av 
Åbys sportchef och dess uppgiQer är aM behandla sporRrågor i vid 
bemärkelse inom Åbys verksamhetsområde. 

Beroende på Corona har inga fysiska möten hållits under året, 
däremot har det funnits telefonkontakt.

Hästägareföreningens representanter i SportkommiMén har under 
året varit Björn Larsson, Benny Björkman, Tony Löfqvist och Jessika 
Sjöberg

NÄT (NaOonell samverkan för Ägare av Travhästar)
NÄT arbetar akOvt med aM informera, påverka och bygga opinion 
kring frågor som rör Sveriges travhästägare. NÄT har inga intäkter 
från ST (Svensk Travsport). 

HuvudmålsäMningen med NÄT är aM driva och skapa opinion i frågor 
som ger förutsäMningar för alla som vill tävla med sina travhästar, 
under ve^ga och gynnsamma sportsliga och näringsmässiga villkor. 
DeMa arbete görs gentemot både ST, Regering och övriga 
beslutsfaMare. NÄTs samverkanspartners håller Rådslag en gång per 
år för aM bestämma inriktning. Åby representeras av Tony Löfqvist.

Under hösten genomfördes eM rådslag med samtliga föreningar som 
Ollhör NÄT. Rådslaget representerades av ChrisOna Johnstone och 
Tony Löfqvist. Under de två dagarna fördjupade man sig i ST:s 
organisaOon och enades i synen aM travsällskapen är ägare Oll 
centralförbundet, medan BAS- föreningarna istället bör fungera som 
en slags ”remissinstanser. Likaså aM verka för aM man samordnar sina 
nomineringar Oll kommande val i ST. Även momsfrågan diskuterades.

Undermötet gjordes även en grundlig genomgång av prismedel och vi 
fick en jämförelse mellan insatserna i svenska, franska och 
amerikanska unghästlopp. Det blev också tydligt aM i USA så 
samverkar man mellan banorna istället för aM konkurrera.

Hästägareläktaren och Vinnarhörna
På grund av pandemin kunde vi enbart genomföra två läktarträffar 
för våra medlemmar. Dock var dessa väldigt uppskaMade av dem som 
hade tagit sig Oll vår hästägarläktare.

Hästägardagen
För andra året i rad tvingades vi ställa in den planerade 
hästägardagen. Nu hoppas vi på aM kunna vara Ollbaka Oll hösten 
2022 med en ny härlig hästägaredag.

Möten och träffar
Styrelsen har under året haQ 11 protokollförda styrelsemöten. 
Samtliga protokoll finns utlagda på̊ föreningens hemsida. De finns 
även Ollgängliga i en pärm på̊ Hästägareläktaren. 

Årsmötet genomfördes med Coronaanpassning ute på stallbacken 
den 30:e maj. 30 medlemmar anammade inbjudan och bjöds på fika 
samt deltog i mötesförhandlingarna med Ollbörligt avstånd ifrån 
varandra. 
På mötet togs beslut nummer två som gäller ändringarna i 
föreningens stadgar §3. Den nya lydelsen är: Föreningen bör vara 
ansluten Oll Travhästägarna.

Corona restrikOonerna släppte under en kort period och vi kunde 
genomföra vårt Höstmöte den 24 november. Vi började med en 
uppskaMad höstgryta i restaurang Lyon för 40 medlemmar. 
Deltagarna fick därför höra en mycket uppskaMad presentaOon av 
Åby Travsällskaps nye ordförande Peter Bronsman.

Travhästägarna
En ny ansökan om medlemskap gjordes Oll Travhästägarnas årsmöte. 
Denna ansökan avslogs dock utan moOvering från Travhästägarna, med 
följande text:

Vid årsmötet den 22 juni 2021 behandlades er ansökan som återinträde 
i Travhästägarna som inkommit <ll styrelsen. Även om protokollet ännu
inte är justerat vill vi informera er om beslutet.
Fråga om medlemskap avgörs av styrelsen och anmäls sedan <ll 
ordinarie årsmöte. Denna gång valde styrelsen aE rekommendera 
årsmötet aE ej bevilja Åby Travhästägareförening återinträde.
När frågan togs upp på årsmötet valde mötet aE gå på styrelsens 
förslag och beslöt aE Åby Travhästägareförening ej skulle beviljas 
medlemskap. Axevallas delegat reserverade sig mot beslutet.



ÅRET SOM GÅTT

Medlemsresor 
Den årliga vårresan blev inställd på grund av pandemin. Det är 
tråkigt, men vi satsar på nya tag nästa år.

Det såg länge ut som vår årliga resa till Prix d´ Amerique skulle kunna 
bli av. 50 medlemmar var anmälda. Den nya Omikromvarianten
galopperade dock och Vincennes meddelade att man begränsade 
antalet besökare detta år. 
Vi får ta nya tag till nästa år. 

Månadens hästägare
Under året har Hästägareföreningen Hllsammans med Agria varje 
månad korat månadens hästägare. Utmärkelsen har gåJ Hll den 
under månaden vinstrikaste hästägaren med Åbytränade hästar. 
Under 2021 har nedanstående varit vinstrikast respekHve månad:

Januari: Team Lubrano

Februari: Robert Bergh Travstall AB

Mars: Emil Engblom

April: SFR Stable

Maj: Stall Droad AB

Juni: P Sundströms Entreprenad AB

Juli: Stall Skoggärdet HB mfl

AugusH: Christer Englund & Jacob Marklund

September: Tord Olsson

Oktober: Kulla Living AB

November: Stall Rohero KB

December: Steve Tiselius Åkeri AB

Årets Hästägare
GraUs säger vi Hll ChrisLan Persson
som utsågs Hll årets hästägare för 2021.
Han fick en fin häststatyeJ som delades ut på Åby Hästgala.

KommunikaLon och opinionsbildning
Under året har vi skickat ut 4 medlemsbrev. 
Vi har förutom vår egna hemsida också en akHv Facebook sida, där 
aktuell informaHon läggs ut.

En rad insändare har skickats in både Hll Sulkysport och Ronden. 
Alla har dock inte tagits in i Ronden.

Genom medlemskapet i NÄT har två nummer av Hdningen Sulkysport 
skickats ut Hll medlemmarna.

Valda representanter 2020 Åby Travhästägareförening

Ordförande: Tony Löfqvist
Vice ordförande: Björn Larsson
Sekreterare: ChrisHna Johnstone
Ekonomiansvarig: Jessika Sjöberg

Övriga ledamöter: Johan Lundqvist
Sten-Åke Bohlin
Roine Svensson

Suppleant: Benny Björkman

Revisorer: Bengt Hammarberg
Lars Larsson

Revisorssuppleanter: Henrik Olsson
Lars Palmqvist

Valberedning: Karin Larsson
(sammankallande)
Henrik Olsson
Sten Åke Bohlin



Samverkan och samarbete
Med utgångspunkt från den strategiplan som vi reviderade hösten 
2021 och som gäller fram <ll 2023, kommer här några av de 
reflek<oner vi gjort rörande förutsäAningarna för travsportens 
fram<den. 

Bland annat har vi som målsäAning aA bidra <ll aA vi enar våra 
kraEer som hästägare <llhörande Åby. Vi är övertygade om aA om vi 
<llsammans och genom samverkan med övriga 
intresseorganisa<oner på Åby - kan gemensamt bidra <ll eA starkt 
sällskap som både är i framkant och som lever upp <ll aA vara 
Sveriges andra travbana. Förhoppningsvis kan deAa arbetssäA också 
sprida sig <ll andra sällskap och travhästägareföreningar.

Vi kommer återigen aA ansöka om aA bli medlemmar i 
riksorganisa<onen Travhästägarna under 2022. Vi är övertygade om 
aA vi hästägare måste stå samlade och tala med en röst. Med en 
verklighet vi nu lever i, med höjda foderkostnader och ökade 
transportkostnader, måste både proposi<oner och banor samverka 
för aA sporten ska ha en rimlig chans aA överleva.

Fram1dens hästägare
Spelandet på hästar under året har ökat, vilket i och för sig är bra. 
Sam<digt noterar vi vet aA medelåldern inom hästägarekåren är 
rela<vt hög och det behövs eA ordentligt arbete för aA engagera 
unga inom travsporten. EA arbete som borde göras genom aA 
samtliga - från Svensk Travsport och Sällskapen <ll 
intresseorganisa<onerna gemensamt engagerar sig i frågan. Vi 
eEerlyser entreprenörskap, nytänkande, konstruk<va idéer och lite 
jävla anamma vad gäller våra representanter både lokalt och 
na<onellt.

Engagemang kommer även aA ligga i aA vara drivande vad gäller 
träningsmöjligheter för travtränare <llhörande Åby. 

Förutsättningar för hästägandet
Vi vet ju alla att travet är en dyr sport att hålla på med, så det är 
viktigt att verkligen arbeta för att både hålla kostnaderna nere 
och prismedlen uppe. Viktigt är att fokusera på frågor som ger 
möjlighet för både ägare och tränare att bedriva 
travverksamhet. 

Det kan exempelvis vara att driva på när det gäller tillgång till 
träningsanläggningar men också skattefrågor avseende näringen 
och inte minst momsaspekten.

Vi måste också vara beredda med alternativa lösningar 
beroende på hur än regeringens beslut i momsfrågan kommer 
att bli.

FRAMTIDEN

Fram1dens travsport 
i en omreglerad spelmarknad
Vi ser också eA tydligt behov av aA Sällskapen stärks som ägare 
av ST. Travsällskapen måste återta makten och vara ak<va 
bejakare av de förutsäAningar som ger travhästägarna möjlighet 
aA kunna föda upp, träna och tävla sina hästar.

Som hästägarerepresentanter måste vi också ak<vt bevaka aA ST 
kommer aA vara en affärsmässig myndighet i denna nya omvärld. 
ÅTHF måste vara ak<va kommunikatörer med dem som under 
2022 blir valda aA företräda landets hästägare i det nya ST. Vi har 
lärt oss aA man måste fortsäAa vara engagerad i travpoli<ska 
frågor både lokalt och centralt om det över hudtaget ska bli 
några fram<da förutsäAningar för travsporten.

Detsamma gäller för dem som under 2022 väljs in i spelbolaget 
ATGs styrelse. Vi har nominerat kunnigt folk både med kunskap 
om både hur man driver eA spelbolag och travkunskap. Dock vet 
vi inte i skrivande stund vilka som slutligen kommer aA bli valda.

Mölndal den 21 mars 2022
Tony Löfqvist Johan Lundqvist Chris<na Johnstone

Jessika Sjöberg Benny Björkman Björn Larsson

Roine Svensson Sten-Åke Bohlin 


