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Ungdom adjungerad Hanna Odder, Jägersro
I tur att avgå ur styrelsen är Ola Johansson, Heidi Svensson, Gunilla Sundquist
Henrik Wingmyr, Willy Olsson, och Stig Strandberg
Revisor har varit Leif Danielsson med Lars-Inge Olsson som suppleant.
Valberedningen under året Roland Rutgersson, Kerstin Grönlund och Lennart
Fjällström. Roland Rutgersson sammankallande.
Förbundet har under 2016 haft 2139 medlemmar.

ÅRSSTÄMMA 2016
Årsstämman genomfördes på Scandic Hotell den 30 april 2016 och samlade 35 deltagare
därav 28 delegater fördelade på 13 lokalföreningar.
Gäst: Agneta Sandberg, Travarhälsan, informerade bl.a om stallbacks-campkontroller m.m.
I samband med stämman så delades på lördagen priser ut inför Olympiatravets publik
till Årets B-tränare Kjell-Ove Eriksson, från Skellefteå och till Årets B-tränade Häst
Youana tränare Catharina Johansson Åby.
STYRELSEMÖTEN
Under året har hållits tre protokollförda styrelsemöten, samt ett konstitueringsmöte.
EKONOMIN
Förbundets ekonomi är god och visar på ett litet överskott för verksamhetsåret 2016.
Akivitetsstöd har under året utgått efter ansökan från lokala föreningar med 50000:I övrigt så hänvisar styrelsen till bifogad balans- och resultaträkning för 2016.
FÖRSÄKRINGAR
IF har under 2016 handlagt BTR:s olika försäkringar med omförhandlingar inför 2017.
Försäkringsmäklare har varit Magnus Karlsson från Söderberg&Partners.
Ett förslag till en kollektiv medhjälpareförsäkring för medlemmarna har arbetats fram.
SVENSK TRAVSPORT
Cay, Jan-Ivar och Ola representerade BTR vid ST:s fullmäktigemöte den 20 april.
Omval av Mats Norberg och Daniel Schützer och nyval av Erik Adielsson. Bifall på
motion från STAR/BTR om att det skall skrivas ut minst ett amatörlopp i kvartalet
i samband med V75 dagar dock inte med i V75 spelet.
Ola har varit på två möten i ST:s förtroenderåd.
Frågor som diskuteras: Pegasus 2020. Banornas pengar, nytt fördelningssystem.
Erik Adielsson har utsetts av ST:styrelse till kontaktman för bl.a BTR gentemot styrelsen.
Leif har representerat BTR i Samarbetsgruppen för Hästvälfärd, SFH, som under året har haft
fyra möten. På agendan:Travhälsan-campkontroller, drivningar, barfotakörning, karenstider,
bränning/blistring, antidopningsarbete, otillåten medicinering/dopning, behandlingsjournaler,
checklistor/egenkontrollen, gäststallar/boxrengöring, aktuella ärenden m.m.
Cay har representerat förbundet i ST:s licenskommitté vid fyra 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,
Cay ingår även som representant från BTR i en av ST sammansatt grupp som har som mål att
arbeta fram ett förslag på nya licensbestämmelser som kommer att gälla från 2020.
Cay ingår för BTR:s räkning i ST:s säkerhetsgrupp ett möte har hållits under året.
På agendan: Nya utrustningar, säkerhetssulkys, jänkarvagnar, huvudlag/bett, banornas
säkerhet SÄBA.
Henrik har ingått i ST:s skaderegleringsnämnd, inga möten under 2016.
Begäran om en plats i ST:s reglementskommitté har även i år tagits upp med ST men avvisats.

BAS
Monica, Ola och Leif har under året representerat BTR i BAS.
Tre basmöten har hållits under året, på agendan; Aktivitetstödet, kostnader för hästägarna,
förtroendet för ST/ATG, lördagslopp V75 dagar för amatör/B-tränade hästar m.m
Monica, Ola och Leif har deltagit i ST-BAS träffar den 5 april och den 31 oktober.
Frågor som varit uppe under året: Aktivitetsstödet, information från ST/ATG, m.m
Efter förhandlingar med ST på den senaste träffen så höjdes aktivitetstödet till BTR
från ST föreslagna 161 500:- till 218 500:- för 2017.
TIDNINGEN
Travet har utkommit med fyra nummer under 2016 och Ola har varit ansvarig från
BTR. Kontakten har fungerat ganska bra mot tidningens redaktion.
HEMSIDAN
Ansvarig för hemsidan under året har Henrik Wingmyr varit. www.btr.nu
Hemsidan har under 2016 haft 3413 unika besök med en topp i maj med 439 besök.
Det har lagts ut bilder på B-tränade hästar som vunnit på V75 eller andra större lopp.
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 2016 minskat från 2272 till 2139 antal medlemmar, av dessa är
403 direktanslutna.
VERKSAMHETSKONFERENSEN
Årets verksamhetskonferens avhölls 2016-09-17-18 ombord på M/S Birka på Ålandshav.
Antal deltagare 33 st, representerande 14 lokalföreningar, BTR:styrelse och valberedning.
SAMARBETSPARTNERS
BTR har under verksamhetsåret haft ett nära samarbete med IF och Söderberg&Partners.
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