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I tur att avgå ur styrelsen är Monica Sahlgren-Fromell, Cay Mäkinen,
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Förbundet har under 2015 haft 2287 medlemmar, därav 402 direktanslutna.
ÅRSSTÄMMA 2015
Årsstämman genomfördes på Åby den 26 april 2015 och samlade 37 deltagare därav
29 delegater från 13 lokalföreningar.
Gäst: Ove Wattle SLU. Veterinär och hästtandläkare som informerade om sin forskning
”Tävlingsmomentets inverkan på travhästarnas munhälsa”.
I samband med stämman så delades på lördagen priser ut inför Olympiatravets publik
till Årets B-tränare Lars Järpedahl och till Årets B-tränade Häst Food Money.
STYRELSEMÖTEN
Under året har hållits tre protokollförda styrelsemöten, samt ett konstitueringsmöte.
EKONOMIN
Förbundets ekonomi är fortfarande god trots att 2015 visar på ett litet underskott främst
beroende på årsstämmans beslut om fortsatt aktivitetstöd till de lokala föreningarna trots
att detta inte var budgetterat.
I övrigt så hänvisar styrelsen till bifogad balans- och resultaträkning för 2015
FÖRSÄKRINGAR
Trygg-Hansa har även under detta år handlagt BTR:s olika försäkringar med utgång 2015
Cay och Jan-Ivar har tillsammans med försäkringsmäklare från Söderberg&Partners arbetat
fram och tecknat ett ettårigt avtal med med IF gällande 2016.
SVENSK TRAVSPORT
Monica , Jörgen, Ola, Cay och Leif representerade BTR vid ST:s fullmäktigemöten 22 april.
Ola representerade BTR vid ett extra fullmäktigemöte i Malmö den 4 september.
Monica och Ola har varit på möten i ST:s förtroenderåd.
Frågor som diskuteras: Aktivitets/föreningsstöd, ST:s organisation, Ekonomin för hästägare.
Leif har representerat BTR i Samarbetsgruppen för Hästvälfärd, SFH, som under året har haft
fyra möten.
På agendan:Travhälsan, barfotakörningsförbudet, antidopningsarbete, munhälsan, karenstider,
checklistor/egenkontrollen, otillåten medicinering/dopning, aktuella ärenden m.m
Cay har representerat förbundet i ST:s licenskommitté vid två möten under året.
På agendan: Licensbestämmelser tränare, lärlingar, kör och monté, licenskategorier,
tränarkurser, årsplanering, bestraffningsmöjligheter, interrimslicenser för blivande A-tränare,
pågående licensärenden samt rutiner för beviljande av A-licenser, motion från STAR, m.m
Cay ingår för BTR:s räkning i ST:s säkerhetsgrupp ett möte under året.
På agendan: SÄBA säker bana, jänkarvagnen, säkerhetsvagnar, information nya ATG spel.
Henrik har ingått i ST:s skaderegleringsnämnd.
Jan-Ivar har deltagit i arbetsgruppen för det nya anmälningssystemet.
Begäran om en plats i ST:s reglementskommitté har även i år tagits upp med ST men avvisats.

BAS
Monica och Leif har under året representerat BTR i BAS.
Två basmöten har hållits under året, på agendan; Förslag till ST om hur incitament för BASorganisationerna skall se ut, BAS inflytande i ST:s framtida organisation, transparans i ATG.
Monica och Leif har deltagit i två ST-BAS träffar.
Frågor som varit uppe under året: Aktivitetsstödet/incitament, situationen för uppfödarna,
Bastidning, breddloppen, divisionssystemet, nya anmälningssystemet, banornas uppdrag.
TIDNINGEN
TravTränaren har under året producerats av MileMedia och utkommit med fyra nummer.
Redaktörer har varit Dennis Engelbo och Cecilia Kristoffersson.
Redaktionsrådet har bestått av Monica, ansvariga utgivare, Cay och Jan-Ivar.
Som komplement till tidningen har även BTR skickat ut fyra nyhetsbrev via e-post.
Tidningen läggs nu ner av ekonomiska skäl och BTR kommer fortsättningsvis att medverka i
en gemensam Bastidning, utgiven av MileMedia, som skall vara kostnadsfri för förbundet .
HEMSIDAN
Ansvarig för hemsidan under året har Jan-Ivar Jonsson varit. www.btr.nu
KANSLIET
Stig Strandberg har skött BTR:s kansli. Han har servat lokalföreningarna med adresser
och lagt ner mycket tid på att värva direktanslutna medlemmar till BTR i områden där
det i dagsläget saknas lokala föreningar.
MEDLEMSUTVECKLINGEN
Medlemsantalet har under 2015 minskat från 2364 till 2287 medlemmar, av dessa är 402
direktanslutna som är en ökning från 353 2014 .
VERKSAMHETSKONFERENSEN
Årets verksamhetskonferensen avhölls 2015-09-20--21 ombord på M/S Birka på Ålandshav.
Antal deltagare 33 st, representerande 11 lokalföreningar.
SAMARBETSPARTNERS
BTR har under verksamhetsåret samarbetat med Trygg-Hansa, Kraft, Royal Hästsport och
ATG bl.a vid tidningsutgivningen.
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