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Hej alla travvänner!

Här kommer lite aktuell information om arbetet i styrelsen.

• Den befintliga handlingsplanen för styrelsens arbete uppdaterades, efter hörande 
av Norr-och Sydträffen, vid våra strategidagar i januari. Vi fortsätter prioritera 
arbetet med hästägarnas ekonomiska villkor ,såväl beträffande prispengar som 
kostnadssidan, samt de mjuka värden som gör hästägandet till en positiv 
upplevelse när man är på en tävlingsarena. Den uppdaterade handlingsplanen 
kommer att läggas fram för årsstämman i april.

• Sportbudgetgruppen , där undertecknad ingår som en av tre representanter för 
BAS-organisationerna, hade som ni säkert sett i pressen förhandlingar under 
december månad. De nya förhållandena med en något ökad spelomsättning under 
2014, och en förväntad ökning även de kommande åren, resulterade i den 
uppgörelse som fram till 2018 ger en sakta men säkert ökad medelstilldelning till 
sporten. Genom en långsiktigt strategi i ATG:s arbete räknar man med att år 2018 
ha en tilldelning till sporten på nära 400 miljoner mer per år än vad som var fallet 
2014. Utan att ta i för mycket vill jag hävda att vi som representerade  de aktiva 
hade stor del i att denna uppgörelse sattes på pränt! I år får vi en ökning med 
medel  till travsporten med 56,5 mkr, varav till oss aktiva 25 mkr i form av pris- och 
uppfödarmedel. Dessutom avsätts 1 mkr för att alla registrerade hästägare får 
program hemskickat vid start. Efter diskussioner i gruppen fastnade vi så för en 
modell där bland annat grundserien för 3-6 åriga hästar, till en kostnad av 9 mkr 
detta år, återinfördes. Jag känner att vi har stort stöd för detta bland såväl 
hästägare som tränare ute i landet. Det avsattes också 4 mkr till en unghästserie  
för 4-åringar, 1,3 mkr till kallbloden  och 4 mkr i extra uppfödarmedel i ST 
unghästserie.  Vid diskussionerna försökte vi ha en helhetssyn som gynnar såväl 
bredd som elit, men naturligtvis finns uppfattningar att medlen i stället skulle 
användas på annat sätt, vilket ni ju bland annat kunnat ta del av i fackpressen, och 
skulle det visa sig att det inte var rätt så får vi naturligtvis arbeta för en ändring 
kommande år. Här vill vi gärna ha synpunkter från våra medlemmar. 

Vi har också blivit tillfrågade om hur vi ser  på premiechansens fortsättning för 
kullen född 2013. Om det blir många som tar del av priskakan finns en risk att pris-
och uppfödarmedel överskrider reserverade medel med upp emot 10 mkr för 
kullen. Utfallet blir ju inte klart förrän 2017 då fyraårssäsongen  är klar, men vi har 
redan nu ställt oss bakom en fortsättning enligt den modell som nu presenterats av 
ST. Skulle extra medel behöva tillskjutas så får diskussionen om hur tas i den 
budgetresursgrupp som arbetar då.



• Förbättrad information till våra medlemmar är en annan prioriterad fråga för 
styrelsen. Om det ska kännas meningsfullt att ha ett riksförbund är det ju viktigt 
för alla att det kommer ut information om förbundets arbete. Förra året inledde 
vi en satsning med att ha ett uppslag i Travronden fyra gånger per år, ett inslag 
som dessutom läggs ut på vår hemsida. Exakt hur utformningen av 
informationen ska distribueras  ut i fortsättningen beslutas av styrelsen nu på 
onsdag 4 mars.

Vi håller också på att arbeta fram en ny folder med ett mer långsiktigt budskap 
som kan finnas på alla travbanor och som de lokala hästägareförningarna kan 
använda sig av i sitt arbete. Denna ska vara klar till årsmötet.

• Hemsidan och medlemsregistret  är viktigt för att vi ska kunna ha kontakt 
med våra medlemmar och även för att kunna debitera rätt medlemsavgift till 
RST. Här har vi nu förbättrat möjligheterna för medlemmen själv att göra 
ändringar av sina kontaktuppgifter och även för föreningens medlemsansvarige 
att göra ändringar angående medlemskap mm.  

Hemsidan är nu också gjord så att varje lokalförening kan ha egen 
informationssida dit bara föreningens medlemmar kan logga in. Den 
föreningsansvarige har fått ut en ny manual för detta, och den medlem som 
saknar inloggningsuppgifter kan höra av sig till henne/honom för att få detta. 
Vår styrelseledamot Berit Bjuhr är kontaktperson i hemsides- och 
medlemsregisterfrågor. Hon tar gärna emot aktuella händelser från 
föreningslivet och lägger in detta i en kalender på hemsidan. Här kan vi tipsa 
varandra om bra aktiviteter för våra medlemmar.

• Boka in årsmötet som hålls i Hästsportens Hus onsdagen den 8 april 2015 .
Separat kallelse med program kommer inom kort.

• Då Björn Damm lämnat sin plats i RST:s styrelse har hans ansvarsområden 
fördelats på övriga styrelseledamöter enligt den ordning som finns på vår 
hemsida. 

Med vänlig hälsning
Styrelsen för RST gm Anders Holmqvist, ordförande.

• Norr- och Sydträffarna som avhölls i höstas blev mycket 
välbesökta och i styrelsens ögon mycket givande. Lokal-
avdelningarna har nu också fått utbetalt 500:- per delegat som 
bidrag till sina kostnader. En redovisning om det ekonomiska 
utfallet jämfört med kostnaderna för tidigare års träffar inklusive 
höstmöte kommer att läggas fram för årsmötet.


