
En häst – en röst

Vad många ställer sig undrande till är att NÄT  räknar ägda hästar i träning för att beräkna 
röststyrka när beslut ska fattas.  Många tolkar det som ”orättvist” att storhästägare har mer 
att säga till om än den hästägare som äger del av en andelshäst. Det är dessutom helt korrekt. 

Det finns en enkel och logisk förklaring till det. NÄTs inställning är att det är än mer ”orättvist” att  
personer som inte äger någon häst alls (i en del hästägarföreningar) har samma tyngd i 
beslutsprocesser som de som äger många hästar. En andelshäst, oavsett hur många andelsägare, är 
en häst och räknas som en häst.

Travsporten är inte större någonstans än dess antal aktiva starthästar, varken vid enskilda travbanor 
eller internationellt. För NÄTs bildare har det varit självklart att antal ägda hästar också måste ha 
betydelse för hur tungt en åsikt får lov att väga.  I ett demokratiskt land som Sverige, där vi alla är 
vana vid att en medlem i en förening äger en röst, oavsett om man är ung eller gammal, fattig eller 
rik, gul eller blå, är det naturligtvis ett märkligt sätt att tänka. Nu är inte hästägandet en medlems- 
eller medborgarrättsfråga.  Hästarna är privatägda och travsporten ska mer jämföras med ett 
privatägt affärsdrivande bolag.  Det är ett ofrånkomligt faktum att den som äger tio hästar satsar 
mer pengar i verksamheten än den som äger en, eller ingen alls.  Den som äger flest aktier i ett 
aktiebolag har fler röster än den som äger färre.  Det är en allmänt accepterad ordning som inte 
ifrågasätts i ett samhälle som bygger på marknadsekonomi.

Därför har NÄT inskrivet i det avtal som vi tecknar med våra samverkanspartners en 
mandatfördelning som bygger på antal hästar på träningslistorna i oktober varje år inom respektive 
hemmabaneräjong. Det gäller för lokala hästägarföreningar. För enskilda hästägare som vill 
direktansluta sig till NÄT beräknas röstmandat på samma sätt, dvs hur många hästar de har i 
träning, dock oavsett vid vilken bana.  Det här kan innebära att samma hästar kan komma att räknas 
in två gånger i beräkningsunderlaget, men NÄT är inte ute efter millimeterrättvisa.  Effekten är 
marginell och vi som samverkar bjuder varann på den.

Alla samverkanspartners har som utgångspunkt en röst vardera när NÄT samlas för sitt årliga 
Rådslag.  Där utöver tilldelas varje förening/ägare extra mandat enligt följande:

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

Detta ska läsas som att ingen samverkanspartner kan ha fler än totalt sex röster, inte ens om de 
skulle ha haft 2.000 hästar i träning.  Enskilda hästägare som äger färre än fyra hästar har inget extra
mandat, medan den som äger mellan 4 – 10 hästar får två mandat.

Mellan våra nuvarande samverkanspartners gäller att Solvalla har sex mandat, Åby fem, Mantorp 
och Sundbyholm fyra vardera.


