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Vad hinder inom
travpol iti ken?
Vi står inför en förändring inom travet
som vi aldrig gjort förut.

A
TG och ST går skilda vägar och nya aktörer kommer in
på spelmarknaden. Detta är en problematik som jag inte
skall gå in på här utan bara konstatera att vi inte vet hur
det kommer att bli i framtiden. Bra eller dåligt det är
frågan?!

En sak är dock säker att häller vi inte ihop inom
travfamiljen kan det “gå åt helvete med musik”.

Ursäkta svordomen, men uttrycket står för vad jag är fast övertygad
om. Nu måste vi, alla kategorier inom travet, hålla ihop och underlätta
för ST att komma in i matchen på ett för alla fördelaktigt sätt.

Många eller kanske snarare några med stark röst i vissa media
pläderar för splittring. De må tro på det, och i framtiden kanske det är
bra för framförallt banorna, travsällskapen, att kunna ta egna initiativ
och inte behöva styras stenhårt av ST. Men nu, just nu, vet vi för litet
om hur det kommer att bli och då kommer all splittring bara att stöka
till det.

Med det som bakgrund vill jag förmedla hur vissa travsällskap har
agerat under året.

Vi aktiva inom sporten, hela BAS, har med all rätt känt oss hotade av
krafter som velat förminska vårt inflytande på travpolitiken. Låter det
inte absurt? Man vill minska inflytandet för oss i den sport som vi levere
rar. Vi uppfödare, hästägare och tränare som personligen satsar mycket
pengar i anläggningar och andra medel skall ha mindre inflytande än
idag är deras tes. Vi kan inte lägga av idag, särskilt inte vi uppfödare som
har satsat i avelsmaterial, har osålda föl och unghästar hemma samt
anläggningar anpassade för uppfödning. Detsamma gäller för många
hästägare och tränare. Många uppfödare har redan bokat hingstar för
2019 för att få en ettåring som är säljbar om två och ett halvt år. Vi måste
kunna vara med och påverka vår framtid inom travet. Minst i lika stor
omfattning som de som arrangerar det vi levererar.

Jag vill inte förminska de styrelseledamöter i vissa
banors styrelser som försöker förminska oss, de gör ofta
en bra insats i övrigt, men här är man fel ute! Skillnaden
mellan oss aktiva och dem är att de kan sluta idag
lämna styrelsen. Utan att det kostar dem själva en enda
krona.

Ni undrar nu vad som specifikt hänt under året som
gör mig upprörd. Det började med att vi, ST, hade
ett förtroendemöte i mars där alla ordföranden i
BAS kastades ut för att banorna skulle prata ostört.
Detta var inte med på dagordningen och gissa hur
vi aktiva kände oss när vi satt i baren helt plötsligt
och undrade vad som hade hänt. Banorna skulle då
prata ihop sig om hur de, som de då trodde sig vara,
enda ägarna till Svensk Travsport. Agenda: Hur tar
vi av BAS det inflytande de har idag. Det gick inte
så bra då de flesta banorna inte höll med. Det har
sedermera klarats ut vilka som är ägare. Det är alla
som är medlemmar i föreningen ST. Punkt!

På fuLLmäktige Lämnades det in en motion från
en storbana att de aktiva skulle fråntas rösträtten
på årsmötena. Den avslogs.

En utredning om ST organisation tillsattes. Där
skulle ett ägarråd, i stället för de arbetsgrupper
BAS tidigare medverkat i, typ sportbudgetgruppen,
instiftas. När utredningen var klar föreslogs den
gruppen innehålla 4 från banorna och 2 från BAS
samt en ordförande från banorna. Horribelt. Nu
satte BAS ner foten ordentligt och föreslog att nam
net på gruppen skulle vara, Strategiskt samråd, och
innehålla 4 från banorna och 4 från BAS med en
ordförande från ST styrelse. Detta köpte ST styrelse.

Vi, det Strategiska samrådet, hade ett första
möte i slutet av november och arbetade i god anda

för vårt gemensamma mål:
En svensk travsport som lever

och utvecklas i framtiden för allas
bästa.
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ASVT arbetar för bättre villkor i sporten i allmanhet
och battre förutsättningar för uppfödarna isynnerhet.
Vi vågar faktiskt påstå att ditt medlemskap gör både dig
och din verksamhet starkare.
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