
Organisation förslag C
Med fokus på relationen ST - Travsällskapen



Syfte med förslag C

Skapa en organisation som garanterar en fortsatt gynnsam 
utveckling av travsporten och Travsällskapen, dvs:
• En organisation som medger fortsatt starkt lokalt inflytande över sporten i respektive 

område
• En organisation som medger att Travsällskapen kan fortsätta utveckla egen verksamhet 

vid sidan av travet
• En organisation som speglar faktisk verksamhet
• En organisation som minimerar skatterisker och skatteläckage
• En organisation som kan samla sportens intressen
• En organisation med handlingsförmåga
• En kostnadseffektiv organisation



Syfte med förslag C
Travsällskapens verksamhet är idag starkt kommersiell även om 
organisationen inte har vinstsyfte utan återinvesterar all vinst i 
verksamheten. Travsällskapen bör därför (var och en för sig) driva 
verksamheten i bolag med exempel på innehåll:

• Uthyrning av lokaler (stallar till tränare, lokaler till tex veterinärer och restauranger mm)
• Driften av tävlingsverksamheten då det ger intäkter i form av tex entré, stallhyra mm
• Uthyrning av anläggningen för tex konferenser, mässor, ridtävlingar, motortävlingar mm
• Även Travskolorna skulle kunna ses som kommersiell verksamhet

Styrelse

Travsällskap
Ideell verksamhet Travsällskap AB

Travsällskap

Fullmäktige Travsällskap ideell förening, varje Travsällskap för sig 



Syfte med förslag C
Travsällskapen reglerar den kommersiella verksamheten med 
ST genom avtal. 

• Försäljning: Uthyrning av anläggningen för travtävlingsverksamhet
• Köp: Service från ST avseende travtävlingsverksamhet
• Försäljning: Drift av Travskola och examination av nya licenstagare mm
• Annan försäljning och köp

Styrelse

Travsällskap
Ideell verksamhet Travsällskap AB

Travsällskap

Fullmäktige Travsällskap ideell förening, varje Travsällskap för sig 

Avtal kommersiell 
verksamhet



Syfte med förslag C
Travsällskapen reglerar den ideella verksamheten med ST 
genom avtal. 

• Den ideella verksamheten kan behöva identifieras, Travskolorna?

Styrelse

Travsällskap
Ideell verksamhet Travsällskap AB

Travsällskap

Fullmäktige Travsällskap ideell förening, varje Travsällskap för sig 

Avtal ideell
verksamhet



Fullmäktige ideell förening bestående av Travsällskap, BAS och ST                    

Styrelse

Svensk Travsport

Ideell verksamhet

Kansli för hela  

verksamheten
ATG TR HAC

K75

Förtroenderådet

ideella frågor

Avtal ideell

verksamhet

Avtal kommersiell 

verksamhet

Förtroenderådet

kommersiella frågor

SHF

ST AB

Styrelse

VD/Koncernchef

ST

HNS

EcoSys

Syfte med förslag C
ST driver verksamheten i en ideell och en kommersiell del och 
reglerar verksamheterna med Travsällskapen (och BAS) genom 
avtal. 

BAS-organisationerna



Fullmäktige ideell förening bestående av Travsällskap, BAS och ST                      

Styrelse

Svensk Travsport

Ideell verksamhet

Kansli för hela  

verksamheten
ATG TR HAC

K75

Förtroenderådet

ideella frågor
Avtal ideell

verksamhet

Avtal kommersiell 

verksamhet

Förtroenderådet

kommersiella frågor

BAS-organisationerna

SHF

ST AB

Styrelse

VD/Koncernchef

ST

- Ägardirektiv
- Definierar roller
- Arbetsfördelning,

”vem gör vad”
- Ansvarsområden
- Befogenheter
- Hur hantera 

problem
- Finansiella mål 

- Definierar 
uppdrag

- Arbetsfördelning,
”vem gör vad”

- Ansvarsområden
- Befogenheter

HNS

Sammanfattning förslag C

EcoSys

Styrelse

Travsällskap

Ideell verksamhet
Travsällskap AB

Travsällskap

Fullmäktige Travsällskap ideell förening, varje Travsällskap för sig 



Kommentarer ang förslag A & B

• Utredningen identifierade ”STs fyra utmaningar”, vilka är kopplade till 
STs interna organisation. STs interna organisation ingick inte i 
utredningens uppdrag att studera. Förslag A & B löser inte dessa 
utmaningar
• Behovet av ”En organisation som skapar förutsättningar för att ST blir 

en stark och kompetent ägare till en omfattande affärsverksamhet” 
pekar på behov av ny kompetens hos ST. Exempel på kompetens kan 
vara affärsjuridik, affärsutveckling och entreprenörskap 



Kommentarer ang förslag A & B påverkan på 
Travsällskapen
• Förslag A & B innebär att Travsällskapen förlorar kontrollen över personalen på 

banan.
• Det är arbetsgivaren som leder och fördelar arbetet vilket innebär att personalen 

som blir anställd av STAB/STBANA svarar mot dessa och inte mot Travsällskapen. 
Eventuella avtal om hur arbetet ska bedrivas kommer inte lösa detta problem.
• Då Travsällskapen förlorar personalen tappar Travsällskapen i praktiken all 

handlingskraft vilket riskerar leda till en nedläggning av Travsällskapen
• Travsällskapen kommer bara att ansvara för en anläggning, men i praktiken inte 

kunna sköta den
• Förslag A & B  omöjliggör i stadgarna §2 Föreningens verksamhet
• Förslag A & B argumenterar för ett flöde av koncernbidrag. Affärsmässiga avtal 

om köp och försäljning kan mycket väl vara en likvärdig eller bättre lösning.


