
Ett upprop till styrelse, valberedning samt medlemmar i Åby Travsällskap 

  

Vi vill med denna skrivelse till styrelse, valberedning samt sällskaps medlemmar i Åby 

Travsällskap uttrycka oro över vad som verkar ske inom Åby Travsällskap (ÅTS) och 

uppmana er, att ställa er bakom ett krav på kallelse till en extra stämma. 

Åby Travsällskap behöver en fungerande styrelse som både har förmåga att genomföra 

viktiga beslut men också samtidigt blickar framåt och är engagerade i arbetet med att staka ut 

vägen för ett fortsatt framgångsrikt ÅTS. Ett travsällskap som sätter travsporten och 

hästägandet i centrum och som är aktivt med i den rikstäckande rådslags process som just nu 

pågår för att forma travets nya organisation. 

Som ÅTS själv uttrycker det; innebär ett medlemskap i travsällskapet stora möjligheter men 

även skyldigheter att vara med och diskutera och att påverka. Dock behöver man som medlem 

för att vara just detta - både information och ett forum för att kunna vara delaktiga. ÅTS är 

sedan 2014 ett öppet sällskap där det ska råda transparens. Under rådande pandemi, är det 

förståeligt att de fysiska möjligheterna uteblir och några digitala möjligheter har inte erbjudits. 

Som medlem kan man därför enbart lita till protokollen på hemsidan. Dessa är dock mycket 

knapphändiga, med mestadels innehåll som att xx informerar om… eller styrelsen diskuterar 

frågan. Själva informationen, faktaunderlaget finns inte. Utan denna information uppstår både 

missuppfattningar och ryktesspridningar. Fokus har försvunnit från Sällskapets 

kärnverksamhet – travsporten – och verkar helt ha fastnat i mässa, restaurang och hotell. 

  

Utifrån ovanstående yrkas följande 

•   Att valberedningen för ÅTS kallar till en extrastämma som beslutar 

•   Att den nu valda styrelsen i ÅTS ,fortsätter sitt uppdrag för Åbys bästa, samtidigt ställer sina 

platser till förfogande för att ge valberedningen möjlighet att föreslå nödvändiga förändringar. 

•   Att särskilt besluta att en helt oberoende juridisk utredning tillsätts för att granska att formalia 

uppfyllts enligt rådande regler, stadgar och lagar, i avsikt att förhindra vidare eventuell 

ogrundad ryktesspridning om oegentligheter inom ÅTS och dess dotterbolag en gång för alla. 

  

Med vänliga hälsningar  

Roine Svensson (medlem i sällskapet) 

Jessica Sjöberg (medlem i sällskapet) 


