
	
 

Protokoll fört vid Travtränarnas Riksförbunds årsmöte 30 
september 2020 på teams möte 

Förbundets ordförande Jan Halberg hälsade alla välkomna till mötet 
§1 

Till att leda mötet valdes förbundets ordförande Jan Halberg 

§2 

Följande delegater hade infunnit sig till dagens möte: 

Solvalla: Tommy Enberg. Jägersro: Thomas Uhrberg och Conrad Lugauer. Åby: 
André Eklund och Tommy Karlstedt. Bergsåker: Markus Philström. Axevalla: 
Katarina Aurell.  Boden/Skellefteå: Hanna Olofsson.  Bollnäs: Peter Eriksson.  
Dannero/Solänget: Anders Moberg. Eskilstuna: Tony Wallin. 
Färjestad/Åmål/Årjäng: Per C Johansson. Hagmyren: Linda Hedström. Halmstad: 
Patrik Nygren.  Mantorp: Oskar Svanberg. Kalmar: Anders Zackrisson. 
Romme/Rättvik: Göran Lång.  Umåker: Mats Gällerstedt. Visby: Johan Wiman. 
Örebro/Lindesberg: Fredrik Söderberg.  

Från styrelsen: Jan Halberg  

Kallade ej fullmäktige:                                                                                              
Revisor: Valberedningens ordförande: Claes Svensson Generalsekreterare: Staffan 
Osterling.  

§3 

22 delegater hade infunnit sig och röstlängden godkändes 

§4 

Till justerare av dagens protokoll valdes Tommy Karlstedt och Oskar Svanberg. 

§5 

På ordförandens fråga bekräftades att kallelsen till mötet skett enligt stadgarna 
besvarades med ja 

§6 

Styrelsen och revisorernas berättelse föredrogs.  

§7 

Beslutades att bevilja styrelsen och generalsekreteraren ansvarsfrihet för 2017 års 
förvaltning 

 



	
§8 

Beslutades att Riksförbundets medel skall överföras i ny räkning 

§9 

Till ordförande i Riksförbundet för ett år valdes Jan Halberg 

§10 

Till generalsekreterare och kassör för ett år valdes Staffan Osterling 

§11 

Val av övriga ledamöter i styrelsen för två år:	Valberedningen	föreslår	omval	av	Tomas	
Uhrberg	och	Hanna	Olofsson.	Peter	G	Norman	har	tackat	nej	och	hans	plats	lämnas	vakant	
till	2021	års	årsmöte.	

Jan Halberg ordförande                                                              2020 

Peter Eriksson vice                                                                     2020 

Per C Johansson                                                                        2020 

André Eklund                                                                              2020 

Thomas Uhrberg                                                                         2021 

Hanna Olofsson                                                                          2021 

Vakant                                                                                        2020 

§12 

Val av två revisorer: Glen Norman och Göran Lång 

§13 

Fastställande av arvoden och traktamenten som blir oförändrade 2020 

§14 

Fastställande av årsavgift till riksförbundet för 2020: Bestämdes att ingen årsavgift 
tas ut av föreningarna för 2020 

§15 

Utseende av valberedning till årsmötet 2021: Claes Svensson sammankallande, 
Kristian Lindberg, Jörgen Westholm och Mats Rånlund. 

 

§16 

Inga frågor hänskjutna från styrelsen 

 



	
§17 

Motioner som inkommit enligt stadgarna: 

Motion Halmstad: Detention barn  

Därför ställer vi oss positiva till initiativet som har tagits från ST gällande ”Detention 
barn” 
vilket är ett viktigt instrument i detta arbete. Vår önskan är att det skall intensifieras 
och 
vårt förslag är att från och med 2021 skall alla lopp i Sverige med ett visst förstapris 
innefattas av denna åtgärd av högsta graden, i likhet med det som gjordes i samband 
med 
Elitloppet 2020. TR kommer att jobba för att säkerhetsavdelningen får mera resurser 
för att kunna utöka enligt förslaget.	

Motion 1 Axevalla: Ändring av poäng i breddlopp 

Axevallas förslag att sänka poängen för deltagande i poänglopp till max 400 poäng. 
Samma bestämmelser för monté och kallblod. TR kommer att tillskriva STs Petter 
Johansson om en förändring 

Motion 2 Axevalla: Ändring av diskningsregeln för säkerhetsspåret: 

En reglementsfråga där man beslutat att använda samma regler som Frankrike 

Från årsskiftet kommer alla banor att ha ett fungerande säkerhetsspår. TR föreslår 
att Axevalla inkommer med en ny motion till nästa årsmöte då ett bredare underlag 
finns för att ev. förändra regeln. 

Motion 1 Dalarnas Tränarförening: Begäran om en ny ekonomiprofil för A-tränarna 
den gamla är inte uppdaterad.  Mötet biföll motionen och gav styrelsen i uppdrag att 
gå vidare i frågan. 

Motion 2 Dalarna Prispengar 2021: TRs styrelse har träffat Hästägarna i hur vi 
gemensamt markerar vårt ställningstagande, återställ alla prismedel där man drog in 
2020 och måste finnas ytterligare medel att tillföra aktiva med tanke på det överskott 
som ATG kommer att uppvisa (c:a 600 milj.) Nytt möte med styrelsen för hästägarna 
kommer att hållas i slutet av oktober då även Maria Croon och någon från styrelse 
kommer att närvara. En lång diskussion följde där de flesta krävde hårdare nypor mot 
ST och dess styrelse om inte man lyssnar på oss. Budskapet blev att man inte 
kommer låta ST köra över oss aktiva utan att vi vidtar åtgärder. Styrelsen tar kontakt 
med lokala ordförande innan skarpa åtgärder vidtas 

Motion 3 Dalarna omstarter: TR tar kontakt med Petter Johansson ST för att höra 
om statistik finns att antalet har ökat. Åtgärder för att minska antalet kommer att 
diskuteras med ST 

Motion 4 Dalarna Travprogram: till alla som tidigare varit berättigade även i 
fortsättningen ska få det, åtminstone V75 och DD dagarna. Styrelsen tar upp frågan 
med ST. 



	
Motion 5 Dalarna: Vi förutsätter att det nya licenssystemet ses över under året och 
att	fortlöpande utvärdering sker. Lärlingar som arbetar i professionella stall bör som 
tidigare ha fördel i lärlingslopp. Styrelsen har tidigare talat med Petter Johansson ST 
och en utvärdering av licenssystemet kommer att ske efter 15 oktober TR kommer att 
bevaka resultatet av utredningen. 

Motion 6 Dalarna: Delningslopp är nu på max 75 000 kr. Vi anser att de skall tas 
bort och i stället styras av antalet anmälda hästar till loppet. Detta skulle medföra att 
alla lopp kan delas. ST tillåter	banorna kan dela vilket lopp man vill i dag. 

§18 

Jan avslutade mötet och tackade alla deltagare för ett väl genomfört första möte via 
datorn.  

Domsjö 2020-10-02 

 

 


