RÅDSLAG 2.0
Under hösten 2020 har vi trots Corona kunnat genomföra ett trettiotal Rådslag runt om i travsverige.
ST:s Rådslag har handlat om att utifrån tre olika alternativ/scenarier ge svar på ett antal huvudfrågor
samt utifrån den lokala diskussionen ge ett antal inspel och medskick till ST. Samlat kan sägas att
rådslagen väl nått sitt syfte:
•
•
•

Ägarna har beretts ett unikt tillfälle att uttrycka som uppfattning och på det sättet ta ett
ägaransvar för vår samverkan i Svensk Travsport.
Modellen har inneburit reella möjligheter att tillföra nya frågor/perspektiv och utvecklade
förslag på förändringsalternativ.
Kunskapen om vår federativa modell har med detta kunnat breddas för insikter som blir
viktiga i det fortsatta arbetet.

Det kan vara värt att kort rekapitulera bakgrunden till varför rådslaget blev till. Ett antal utredningar
har under de senaste femton åren pekat på behovet av att det svenska travet tar tag i sina
utvecklingsfrågor och tillväxt. Omregleringen av spelmarknaden har vidare ställt nya krav på
uppdatering av styrning och organisering av det svenska travet. Många har pekat på behovet av att
utveckla beslutsorganisation, styrning, transparens och lokal förankring. De genomförda rådslagen
pekar i stort i samma riktning och därmed kravet på oss alla att forma den modell som framtiden
kräver.
När vi sammanställt de genomförda rådslagen är det styrelsens mening att processen skall gå vidare.
Styrelsen föreslår därför att Rådslag 2.0 ger alla – de som genomfört möten och de som inte kunnat
genomföra en lokal process – nu får ta ställning till en fördjupning enligt följande (inom parentes
sammanfattas hur alternativen bearbetats):
Alternativ 1: Fortsatt federation med ett nytt Svensk Travsport AB. Ägande, ekonomisk
konsolidering och styrmodell har konkretiserats.
Alternativ 2: Svensk Travsport Ekonomisk förening. Förtydligande av styrmodell och demokratiskt
inflytande har tillförts
Alternativ 3: Rättighetsbolag inom Svensk Travsport Modell som är ett förslag från några banor
I det nu upprättade materialet har vi sökt fånga upp de signaler som framkommit i Rådslagen under
hösten. Samtidigt har vi fördjupat och förtydligat några avsnitt som upplevts som viktiga att belysa
inom respektive huvudmodell. Oavsett alternativ anser styrelsen att varje modell måste säkerställa:
•
•
•

Enkelhet och tydlighet där bred kunskap om styrmodellen skapar delaktighet, gemensamt
ansvarstagande och lokal förankring.
Ett ägaransvar som säkerställer beslutskraft, befogenheter och utvecklingskraft på alla
nivåer.
Ekonomiska flöden för effektivitet, resurshushållning och sund finansiering.

Styrelsen önskan är att den fördjupning som sker i Rådslag 2.0 skall leda till en samsyn.
Målsättningen är att vi kan samlas till ett extra förtroenderåd eller fullmäktigemöte i juni 2021.
Rådslag 2.0 innebär att samtliga intressenter kan processa materialet på lämpligt sätt fram till
onsdagen den 19 maj 2021.
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