
AVTAL om SAMVERKAN
mellan Sveriges travhästägare

Av avtalet omfattande travhästägare, anslutna enskilt eller genom lokala travhästägarföreningar, 
överenskommer att tillsammans verka för att nationellt främja och utveckla svensk travsport genom 
NÄT (Nationell samverkan för Ägare av Travhästar )

Syfte
Svensk travsport står inför stora samhällsförändringar till vilka branschen kräver anpassning. 

NÄTs 3-punktsprogram

1. Återskapa 40-procentig kostnadstäckning
2. Aktiv rekrytering
3. Hållbart tävlande

En lönsam näring ökar intresset för att äga travhästar, stimulerar uppfödning och bidrar till ökad 
sysselsättning i branschen.

Samverkanspartners
Samverkansavtalet omfattar lokala hästägarföreningar eller enskilda travhästägare, privat eller 
genom bolag, som ansöker om anslutning.  Anslutning sker genom protokollfört fastställande vid ett
årligt rådslag. 

Rådslag
Ett rådslag arrangeras senast den 30 november varje år, och därutöver om minst hälften av anslutna 
samverkanspartners så begär.  

Rådslaget, vars beslut protokollförs, fastställer handlingsprogram och utser företrädare bestående av
tre förhandlare och en sekreterare, samt arvode för dessa.  

Rådslaget utser valkomitté bestående av tre ledamöter vars uppgift är att inför varje årligt rådslag 
föreslå för uppdragen kompetenta företrädare. Mandatperioden för respektive företrädare är ett år.

Representation 
Varje lokalförening, eller enskild hästägare, erhåller ett grundmandat bestående av en representant 
vardera vid det årliga rådslaget.  Mandatfördelning bygger därutöver på ägda travhästar uppförda på
STs träningslistor hos licensierade tränare inom respektive lokal hästägarförenings banräjong, 
alternativt ansluten enskild hästägares egenägda, delägda, privat eller genom bolag, och på 
träningslistor uppförda hästar.

Ansluten enskild hästägares ägda hästar, som är i träning vid någon av anslutna föreningars 
hemmabanor, ingår av praktiska skäl två gånger i beräkningsunderlaget för mandat, dvs både för 
föreningen och den enskilde hästägaren. Om hästarna är i träning vid annan bana ingår de bara en 
gång och då för den enskilde ägaren.   



Extra mandat tilldelas enligt nedanstående:

Antal hästar på träningslistor per den 15/10 Antal extra mandat/röster
2 - 3   0
4 – 10 1
11– 100 2
101 – 500 3
501 – 1000 4
1001 och däröver                   5

Ekonomi 
Medlemsavgift utgår ej.   Samverkansarbetet står ekonomiskt oberoende av centrala 
travsportorganisationer i syfte att främja beslutsfrihet och trovärdighet i travsportens övriga 
beslutsprocesser.  Anslutna partners står för egna uppkomna kostnader i samband med 
samverkansarbetet och delar likvärdigt på kostnaden, utifrån gällande mandatfördelning, för de 
arvoden som utgör ersättning till valda företrädare.  Administration av arvodesbetalning hanteras av 
en av Rådslaget utsedd lokal hästägarförening.

Giltighetstid
Detta avtal gäller fr o m 2019-11-09 och tills vidare om inte ansluten partner senast i anslutning till 
och innan det årliga rådslaget anmäler utträde eller om samtliga partners beslutar att upplösa 
samarbetet.   Vid beslut om utträde eller upplösning gäller en uppsägningstid om 12 månader. 

Sundbyholm den 9 november 2019

Mälardalens Hästägareförening

Solvalla Hästägarförening 

Östgöta Travhästägareförening

(Uppdaterat 2019-11-09)


