Verksamhetsplan 2020
Med utgångspunkt i det måldokument som styrelsen fastställer har denna plan skapats för
det innevarande verksamhetsåret. I måldokumentet formulerar styrelse vilka frågor som är
av största betydelse för BTR och vilken långsiktig förändring styrelsen vill se inom sporten.
Verksamhetsplanen omfattar de delmål (milstolpar) förbundet vill förverkliga under detta år
och vilka aktiviteter som planeras för att uppnå dessa.

Verksamhetsmål
Demokrati inom Svensk Travsport
Säkerställa att BAS-organisationerna har en fortsatt viktig roll i Svensk Travsports nya
organisationsstruktur.
Bevaka att alla bedöms lika efter reglementet

Prioriterade punkter











Slopa 25års gräns i breddlopp
Höja prisskalan i bredloppen. (svårt att komma därifrån vid plats placering)
På alla landets travbanor skall det ha genomförts en serie med lopp för enbart Btränade hästar. (V64)
Skapa en riksomfattande serie inom V75 för amatörtränade hästar
Arbeta aktivt för att sänka alla kostnader. (Licensavgift och ägarskifte)
Höj incitamentet till 30 000 för banorna vid ny licens oavsett ålder. (30-50år bort
glömd grupp)
V75 resebidrag från uppstallnings plats istället för banan
Licensen tillsvidare när man tagit B-licens (Ska inte behövas tas om när man börjar
om)
Ungdoms licens till 25år.
Dela ut prismedel på rätt ställe. (Ej omfördelas)

Medlemsantal
Öka anslutningsgraden av B-tränare, vid slutet av året skall det procentuellt vara fler Btränare anslutna till förbundet än vid samma tidpunkt 2019.
Samt hjälpa till med rekrytering så vi blir fler. (Långsiktigt)

Försäkringar
Ytterligare förbättra försäkringsvillkoren utan att detta medför ökade kostnader.
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Aktiviteter
Styrelsemöten
Styrelse skall genomföra minst tre protokollförda möten.
Styrelsen deltar inom dessa kommittéer i ST:
 BAS
 Hästvälfärden
 Licens kommittén
 Reglementes kommittén
 Säkerhetskommittén´
 Fullmäktige
 Förtroenderådet
Intressebevakning
 Säkerställa att BTR alltid är representerat i de forum där frågor som påverkar sporten
diskuteras.
 Aktivt verka för att övriga intresseorganisationer inom BAS stöder förbundet i frågor
som påverkar breddtravet.
Verksamhetskonferens
Genomföra en konferens med representanter från samtliga lokalföreningar och
direktanslutna. Konferensens huvudsyfte är att diskutera förbundets måldokument.
Medlemsvård
 Stötta lokalföreningarna med aktivitetsbidrag.
Information
 I högre grad använda förbundets hemsida för att sprida information.
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