Protokoll från årsstämman 2021
Avelsföreningen för Svenska Varmblodiga Travhästen
Tid: Lördagen den 6 mars 2021
Plats: Digitalt på Teams
§1

Föreningens ordförande Ingemar Alin öppnade stämman, hälsade välkommen och
talade kort om det gångna verksamhetsåret. Han tackade särskilt Svensk Travsport
för att tävlingsverksamheten har kunnat upprätthållas trots pandemin.
De stora frågorna för ASVT under det gångna verksamhetsåret var Svensk
Travsports framtida organisation, begreppet svenskfödd och uppfödarpremierna.
Till stämmofunktionärer valdes:
a) Ordförande: Anders Lindh
b) Protokollförare: Anders Jonsson
c) Justeringspersoner: Håkan K Karlsson och Lars Otten Froode.

§2

Röstlängden fastställdes till 41 röstberättigade.

§3

Sara Lennartsson, ASVT:s generalsekreterare, föredrog föreningens styrelse- och
förvaltningsberättelse för tiden 2020-01-01 – 2020-12-31.
ASVT är medlem i Svensk Travsport och har 50 röster i fullmäktige. ASVT deltar i
ST:s förtroenderåd och har en representant i ST:s Strategiska samråd. ASVT har
en representant i Hästdelegationen i LRF Häst.
Tidningen Travhästen går ut till alla medlemmar och samtliga proffstränare. ASVT
har en ledamot i Breeders Crownkommittén, en ledamot i Samverkansgruppen för
hästvälfärd, en sakkunnig i ST:s Besvärsnämnd och deläger Easy KB.
Under 2020 hann stämman på Skytteholm med ett uppskattat studiebesök och
middag med dans på Menhammar samt ett avelscafé i Halmstad arrangeras innan
pandemin satte stopp för alla fysiska arrangemang. Elit- och Kriterieauktionen
genomfördes digitalt.
ASVT ger också rådgivning vid avel, gör avelsvärderingar, håller i föl- och
ammajouren, arbetar med att ta fram medlemsförmåner, producerar en mängd
hingststatistik, arrangerar resor, skriver remissvar och skrivelser till Svensk
Travsport.
Medlemsantalet minskade med 28 medlemmar till 1636 medlemmar 2020. Det
ekonomiska utfallet blev ett överskott på 63 773 kronor och föreningen har mycket
god uthållighet i balansräkningen med tillgångar på 4 469 259 kronor, vilket
motsvarar en soliditet på 89 procent.
Sara Lennartsson redogjorde under föredragningen för Avelsföreningens arbete
under 2020 med begreppet svenskfödd och dess koppling till uppfödarpremierna.
Efter föredragningen vidtog en lång och engagerad diskussion angående dessa
frågor.
Den av Stämman 2020 utsedda "Svenskföddgruppen" med Ove Conradsson, som
sammankallande, deltog aktivt i debatten avseende begreppet svenskfödd och
uppfödarpremierna. Flera deltagare betonade att en av Avelsföreningens viktigaste
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frågor är att fortsätta att förbättra villkoren för svenska uppfödare och svenskfödda
hästar. Där ingår arbetet med de nya uppfödarpremierna. Av diskussionen framgick
att en av Avelsföreningens absolut viktigaste frågor är att reda ut begreppet
svenskfödd.
Även förändringen att uppfödarpremier för lopp utomlands begränsats till enbart
Grupp-1 lopp diskuterades. Önskemål om att även Grupp-2 lopp ska berättiga till
uppfödarpremier framfördes.
Styrelsen svarade på frågor och redogjorde för hur arbetet och kontakterna med
Svensk Travsport fortskrider. Eftersom inga förslag var föranmälda togs dock inga
beslut.
Förvaltningsberättelsen lades med godkännande till handlingarna.
§4

Hanna Rexhammar, auktoriserad revisor, föredrog revisionsberättelsen.
Rexhammar delade ut beröm för god ordning i räkenskaperna samt verksamheten
och tillstyrkte att föreningsstämman beviljar styrelsens ledamöter ansvarsfrihet för
räkenskapsåret.
Även föreningsrevisorerna Björn Fällström och Bengt Wall yrkade på ansvarsfrihet
för styrelsen i sin revisionsberättelse.
Revisionsberättelserna godkändes och lades till handlingarna.

§5

Stämman beslöt att bevilja styrelsen och generalsekreteraren ansvarsfrihet för det
gångna verksamhetsåret.

§6

Stämman beslöt att överföra årets resultat i ny räkning.

§7

Ersättningsnivån för styrelseledamöter och revisorer beslutades förbli oförändrad.

§8

Val av ordinarie styrelseledamöter
Ledamöter valda för en tid av två år:
Jenny Larsson (omval)
Jenny Nilsson (omval)
Christer Häggström (omval)
Katarina Brodda (omval)

§9

Val av ordförande
Ingemar Alin omvaldes till ordförande för ASVT till tiden för nästa årsstämma.

§10

Val av två revisorer samt suppleanter för dessa.
Ordinarie revisorer valda 2020 för en tid av ett år:
Björn Fällström (omval)
Bengt Wall (omval)
Suppleanter valda 2020 för en tid av ett år:
Lars-Inge Olsson (omval)
Annika Lindblom (omval)
Föreningen anlitar därutöver revisor Hanna Rexhammar, Sala. Suppleant är Peter
Rexhammar.

§11

Stämman beslutade att lämna medlemsavgiften oförändrad. Medlemsavgiften
uppgår till 475 kronor per år.

Transaktion 09222115557444191349

Signerat AL, AJ, HKK, LF

Stämman beslutade att fastställa avgiften för ungdomsmedlemskap 16-25 år till 100
kronor per år.
§12

Val av valberedning
Till valberedning för föreningsstämman 2021 valdes:
Stefan Johansson (sammankallande), Håkan Persson, Peter Martinson, Lars Otten
Froode, Susanne Demmers (nyval).

§13

Styrelsens förslag och framställningar
a) Något förslag till hedersledamot förelåg inte.
b) Ronny och Vanja Olofsson, tilldelades Avelsföreningens guldnål.
c) Inga hänskjutna frågor från styrelsen förelåg.

§14

Motioner och frågor
Några motioner eller i tid inskickade frågor förelåg inte.

§15

Övriga frågor
Svensk Travsport framtida organisation diskuterades. Medlemmarna kommer att
kallas till ett nytt rådslag under våren.
Upplägget av 2021 års digitala Kriterieauktionen diskuterades.

§16

Stämman avslutades.
Normala år skulle nu prisutdelning för 2020 års bästa prestationer ha vidtagit. Men
detta pandemiår var det meningen att filmer med 2020 års pristagare skulle visas.
På grund av tekniska problem kunde dock inte filmerna visas. Vinnarna har dock
fått sina utmärkelser och filmerna finns att se på ASVT:s hemsida och i sociala
medier.

Vid protokollet

……………………………….
Anders Jonsson

…………………………………
Anders Lindh, mötesordförande

……………………………….
Håkan K. Karlsson

…………………………………
Lars Otten Froode
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