
En upplevelse av svenskt föreningslivs sammanbrott 

Åbyhästägarförening (ÅHF) kan endast beklaga. Bas-organisationen Travhästägarna 
varken såg eller tog  möjligheten till inflytande med en hästägarförening som 
medlem, med fulla mandat genom sina medlemskap i Sveriges två existerande 
hästägarorganisationer Travhästägarna (TH) och NÄT. Istället valde man på 
årsmötet för Travhästägarna att utesluta Åby Travhästägareförening med siffrorna 
21–7 och 2 blanka röster. 

ÅHF styrelse konstaterar med både bestörtning och med stor sorg, att total 
maktfullkomlighet råder inom BAS-organisationen TH. Likaså att svensk lagstiftad 
åsikts- samt organisationsfrihet inte längre gäller för Sveriges travhästägare. 

Likaså förundras vi i ÅHF hur man gått tillväga för att genomföra denna uteslutning.  

Sammanfattningsvis gick det till som följer. Den 12 mars 2020 får ÅHF information 
om att en motion är lagd där vi skall uteslutas på grund av att nätverket NÄT skadat 
Travhästägarna. Eftersom vi är anslutna dit sedan 2020 har följaktligen även ÅHF 
genom sin anslutning också skadat TH. 

Motionen var undertecknad av TH valberednings ordföranden Anders Holmqvist 
(tidigare ordförande RST/TH) därtill hade sällat sig företrädarna för banorna Arvika, 
Bergsåker, Färjestad, Kalmar, Åmål och Årjäng. 

Styrelsen behandlar och skickar ut motionen med enda tillägget; ”Styrelsen 
rekommenderar bifall till motionen med hänsyn till §6”. Ingen motivering. 

ÅHF svar på lagd uteslutningsmotion var att vårt engagemang för hästägarfrågor 
aldrig kan skada hästägare. Att vi ansåg att det inte heller fanns någon grund i vårt 
agerande eller i stadgarna för uteslutning – lämnades obesvarad från både 
motionsställare och TH:s styrelse. Även vår fråga om motionsställande banor gjort en 
konsekvensanalys av effekterna för TH såsom legitim BAS organisation vid vårt 
eventuella uteslutande – förblev obesvarad. 

Inför årsmötet skickades dagordning ut enligt stadgarn. Dagordning var också utlagd 
vid årsmötets uppstart och godkändes som gällande. 

Till mötets ordförande föreslås Claes Ljung (sittande styrelseledamot) av 
valberedningens, den för dagen tillförordnade ordförande, Ulf Bergström Jägersro.   

Döm av ÅHF förvåning när då denna dagordning helt plötsligt bryts under pågående 
möte av att ordförande Claes Ljung, genom att han inför en ny punkt muntligt; Punkt 
11,5! ÅHF protesterar och tumult utbryter. Men den nya punkten 11,5 beslutas att 
genomföras. Motion Punkt 11,5, gällande ÅHF uteslutande påbörjas. 

ÅHF förklarar att vi inte i vår vildaste fantasi kunde föreställa oss att organisations- 
eller föreningsrätten inte längre gällde i Sverige om man anslöt sig till 
samarbetsorganisationen för svenska hästägare NÄT. Vi påpekade också att i våra 
stadgar (§3) står uttryckligen att vi skall vara anslutna till TH. 

Vi ber även motionsställarna samt styrelsen att motivera hur vi kan ha skadat TH. 
Men nu börjar bevisföringen i en helt annan ända. TH ordförande Mikael Melefors 



plockar fram dokumentet ”Hästägarperspektiv på framtidens travsport”, som Åby 
Hästägareförening skickade ut till samtliga travsällskap med Åby Travsällskaps goda 
minne den 1 maj. Samtliga hästägarföreningar fick samma dokument den 5 maj. I 
dokumentet står i ett av förslagen att travsällskapen skall äga svensk travsport. Detta 
var enligt ordföranden MM helt omöjligt för TH att ställa bakom, eftersom det skulle 
innebära att BAS inte längre hade någon egen makt utan måste verka genom 
Sällskapen.  

När ÅHF menade att detta argument inte kunde gälla eftersom motionen var lagd den 
12 mars 2020 och dokumentet då inte ens var skrivet - fick vi åter igen inte något 
svar.  

Hur kan ett diskussionsmaterial med olika förslag - utsänt nästan två månader efter 
motion är lagd ligga ÅHF till last? Det är absurt. ÅHF enda möjliga slutsats är att 
omvänd bevisföring nu gäller inom BAS. 

På alla de frågor som ÅHF ställt om stadgar eller tidslinjer i bevisföring kom inga 
svar. Däremot började valberedningens tillförordnade ordförande Ulf Bergström 
högljutt meddela att röstningen nu borde genomföras ”för alla vet att NÄT styrs av 
Björn Damm. Å man kan inte vara med i TH om man är med i NÄT. Även om Ulf nu 
inte hade skrivit sitt namn under motionen ville han meddela att han också stod 
bakom motionen om vårt direkta uteslutande”. Ulf förtydligade också att ”alla ju visste 
att BD bara orsakade skit och problem när han var styrelsemedlem i RST – att han 
ville att allt skulle ske på en gång och ville gå för fort fram”. 

ÅHF konstaterade då att argumenten började bli absurda och på en allt för låg nivå 
och menade att personhat och gamla konflikter sedan många år tillbaka, inte får stå 
tillbaka för travsportens samt hästägarnas förutsättningar för ett bättre hästägande nu 
och framtiden. 

ÅHF föreslog att motionen skulle återremitteras och ÅHF erbjöd sig också att medla 
mellan TH och NÄT. Eftersom vi alla var ense om att travsporten inte mår bra idag 
och var man inte ense om att Sveriges alla hästägares framtid skulle tjäna på en 
samverkan. Detta ansåg majoriteten av delegaterna både var omöjligt och utsiktslöst. 

En ytterligare händelse att notera var att när det började komma frågor kring att vi 
valt att gå med i NÄT, drog plötsligt mötets sittande ordförande Claes Ljung ett streck 
i debatten och beordrade att mötet skulle gå till omröstning om uteslutning.  

ÅHF kan endast i efterhand konstatera ingen av oss närvarande har varit med om 
något liknande. När en debatt pågår som livligast och som handlar om uteslutning av 
en av TH största medlemmar drar ordföranden ett streck i debatten. Eftersom Claes 
Ljung tillika sitter TH styrelse är det inte långt till att dra slutsatsen att TH som är en 
riksorganisation faktiskt inte förstår allvaret i frågan. Man undrar ju om detta skett 
tidigare i svenskt föreningsliv. 

ÅHF kan konstatera att vi blivit utsatta både för stadgebrott och för en 
mötesgenomförande med stora brister i sitt agerande samt omvänd bevisföring. 
Detta om något torde väl väcka frågor hos svensk travsport (TS) om vad detta är för 
en bas-organisation.  



Som en parentes kan väl också nämnas att BAS-organisationen igår, trots att det 
skett stor stadgeöversyn 2017-04-27, gick emot sina egna stadgar §14 där det står 
att man enbart kan sitta åtta år om inga särskilda skäl anges. Trots detta omvalde 
man sittande ordförande utan någon motivering av särskilda skäl. Dessutom föreslog 
man ändring av stadgarna så att denna gräns skulle tas bort. Att sträva efter 
förnyelse i TH gällde visst bara i tre år. 

Innan jag avslutar undrar jag också hur Ulf Bergström nu skall lyckas förklara sitt 
agerande som företrädare för medlemmarna i Skånes Travhästägareförening vilken 
numera är TH:s sista storbanemedlem. Likaså att förklara för Jägersro Travsällskap 
blir säkerligen en grannlaga uppgift. ÅHF önskar honom lycka till med tanke på den 
tydlighet som börjat avkrävas av företrädare efter genomförda årsmöten på våra tre 
storbanor samt på det nya storbanesamarbete som inletts där man även kräver 
tydlighet från ägarhåll gentemot svensk travsport.   
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Med vänlig hälsning 

Tony Löfqvist 

Ordförande ÅHF 

 

  

 


