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BOLAGSSTYRNINGSRAPPORT

Beskrivning av AB Trav och Galopp

AB Trav och Galopp, nedan ATG, är ett svenskt 
bolag med säte i Stockholm. Bolaget utgör 
moderbolag i koncernen. Bolaget ägs av Svensk 
Travsport och Svensk Galopp och är ett spelbo
lag med svensk licens som erbjuder kommersiellt 
onlinespel och vadhållning på hästsport och 
sport. Bolaget bildades 1974 och hade fram till 
31 december 2018 enbart erbjudanden inom 
spel på hästsport. Denna rapport beskriver 
 styrningen av bolaget under år 2021. 

Bolagsstyrning 
Regelverk 

ATG:s bolagsstyrning regleras av svensk lagstift
ning, däribland Spellag (2018:1138) och Lagen 
(2017:630) om åtgärder mot penningtvätt och 
finansiering av terrorism. ATG regleras också av 
Spelinspektionens föreskrifter om åtgärder mot 
penningtvätt och finansiering av terrorism (LIFS 
2018:11) och avtalet mellan staten och ägarna. 
ATG omfattas inte av Svensk kod för bolags
styrning (Koden) men väljer att avge rapport 
över bolagsstyrning som är i enlighet med koden. 

Spellag (2018:1138) trädde i kraft den 1 
januari 2019. Lagen innebär ett nationellt 
licenssystem där alla som verkar på den svenska 
spelmarknaden ska ha behörigt tillstånd, licens, 
vilken beviljas av tillsynsmyndigheten Spel

Inspektionen. Spelbolag som bedöms ha den 
kunskap, erfarenhet och organisation som krävs 
för att driva verksamheten i enlighet med lag och 
andra författningar som reglerar verksamheten 
beviljas licens. ATG beviljades licens den 27 
november 2018 för kommersiellt onlinespel och 
vadhållning, vilket är de två möjliga licenserna. 
Verksamheterna inom de två licenserna lansera
des till kunderna den 1 januari 2019. 

Utöver externa lagar och regler utgör bolags
ordningen ett centralt dokument avseende styr
ningen av koncernen. Andra styrdokument för 
bolagsstyrningen är styrelsens arbetsordning, 
Instruktion för CEO, verksamhetsinstruktionen, 
policyer, processer, handböcker och manualer. 

ATG:s nuvarande bolagsordning antogs 2018 
1120 och godkändes av regeringen 20181129. 
Bolagsordningen definierar bolagets verksamhet, 
styrelsens sammansättning och regeringens 
inflytande över tillsättande av styrelsen. Leda
möterna väljs på ordinarie årsstämma för tiden 
fram till nästa ordinarie årsstämma. Bolagsord
ningen innehåller bestämmelser om revision, 
bolagsstämma och räkenskapsår. Bolagsord
ningen innehåller även klausul om hembud samt 
reglerar också att vid händelse av att avtalet 
mellan staten och Svensk Travsport (ST) och 
Svensk Galopp (SG) upphör ska bolaget träda i 
omedelbar likvidation. Eventuellt överskott vid 

likvidation disponeras av ägarna på så sätt som 
regeringen beslutar. Bolagsordningen får inte 
ändras utan regeringens tillstånd. 

Avtal med staten 

Mellan ägarna, ST och SG och den svenska 
staten finns ett avtal vars syfte är att reglera 
och spegla ansvarsförhållandena mellan ATG, ST 
och SG samt svenska staten. Nu gällande avtal 
tecknades den 29 november 2018 och gäller 
från och med den 1 januari 2019 och med årlig 
förlängning om ingen part sagt upp avtalet för 
omförhandling senast den sista september det 
aktuella året. I avtalet anges att ATG:s ansvar, 
utöver spelverksamheten, är att ställa ekonomis
ka resurser till hästsportens förfogande för att 
säkerställa en långsiktig och positiv utveckling 
av denna. 

Avtalet innehåller bestämmelse om styrelsens 
sammansättning och om att bolagsordningen 
inte får ändras utan regeringens tillstånd samt 
att ägarna förbinder sig att inte överlåta aktier i 
bolaget till någon som inte förut är aktieägare i 
bolaget utan regeringens tillstånd. 

Tidigare avtal reglerade ATG:s ansvar för sär
skilda satsningar inom den svenska hästsektorn 
genom en avsättning till Hästnäringens Natio
nella stiftelse (HNS). Detta ansvar är i det nu 
gällande avtalet övertaget av Svensk Travsport. 
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Ägare 

ATG ägs av Svensk Travsport, som innehar  
360 001 aktier (drygt 90%), och Svensk Galopp, 
som innehar 39 999 aktier (knappt 10%). Ägarna 
är båda centralorganisationer för sina respektive 
sporter och organiserar föreningar och intressen
ter inom trav och galoppsporten. 

Bolagsstämma 

Bolagsstämman är bolagets högsta beslutan
de organ genom vilken aktieägarna utövar sitt 
inflytande över bolaget. Några av årsstämmans 
viktigaste uppgifter är att fastställa bolagets ba
lans och resultaträkning, besluta om resultatdis
position, ansvarsfrihet åt styrelsen och verkstäl
lande direktören, val av styrelseledamöter och 
revisor samt ersättning till styrelse och revisor. 

Årsstämma 2021 

Den senaste årsstämman ägde rum den 7 juni 
2021 på Solvalla i Stockholm. Vid stämman 
deltog representanter från ägarna vilka företräd
de 100 % av rösterna och kapitalet. På förslag 
från ägarna och regeringen omvalde stämman 
till styrelseledamöter Marjaana Alaviuhkola, 
Agneta Gille, Urban Karlström, Anders Källström, 
Anders Lilius, Birgitta Losman, Bo Netz, Mats 
Norberg, Marcus Persson, Susanna Rystedt 
och samt nyvalde Johan Carlson (från och med 
den 1 september 2021). Bolagets fackförbund 
Unionen  representeras i styrelsen av Marianne 
Martinsson som ordinarie ledamot, Christer Ut
terberg som suppleant och Akademikerförbundet 
representeras av Fabian Rivière som suppleant. 

BOLAGSSTYRNING

Externa styrinstrument
•  Aktiebolagslagen
•  Årsredovisningslagen
•  Avtal mellan ägarna och staten
•  Svensk kod för bolagsstyrning

Mål, strategier, 
styrinstrument

Rapporter
Kontroll

Interna styrinstrument
•  Bolagsordning
•  Styrelsens arbetsordning
•  Instruktion för CEO
•  Verksamhetsinstruktionen 
• Policyer (t.ex. Policy för  
intern styrning och kontroll) 

•  Code of Conduct för leverantörer 
och medarbetare

•  Instruktioner
•   Mål och strategier
•  Processbeskrivningar
•  Handböcker

Ägare

Revisor
Bolags-
stämma

CEO

Styrelse

Koncernledning

Nomineringsprocess,  
enligt bolagsordningen

Revisionsutskott
Ersättningsutskott

Compliance

Till styrelsens ordförande valdes Bo Netz och till 
vice ordförande valdes Marjaana Alaviuhkola. År
stämman beslutade att styrelsearvode utgår med 
318 000 kr till ordföranden, 138 000 kr till vice 
ordföranden och 116 000 kr till övriga ledamöter 
som inte är anställda i bolaget. Därutöver till
kommer mötesarvode med 2 400 kr per ledamot 
och mötestillfälle. För arvode i revisionsutskottet 
utgår arvode om 30 000 kr vardera till ordförande 
Susanna Rystedt och till ledamot Mats Norberg. 
Till ordföranden i ersättningsutskottet Bo Netz 
utgår arvode om 10 000 kr. Till arbetstagarrepre
sentanterna utgår ingen ersättning. 

På årsstämman fastställdes 2020 års resultat 
och balansräkningar och disponering av årets 
resultat och balanserade vinstmedel i enlighet 
med styrelsens förslag. Samtidigt beviljade 
stämman styrelseledamöter ansvarsfrihet för 
förvaltningen 2020. 

Modell över bolagsstyrningen 

ATG:s verksamhet styrs, kontrolleras och följs 
upp i enlighet med policys och instruktioner 
fastställda av styrelse och CEO. 

Årsstämma 2022 

Årsstämma för räkenskapsåret 2021 kommer 
att hållas i bolagets lokaler i Hästsportens hus, 
Solvalla, Stockholm den 7 juni 2022. Årsredo
visningen finns tillgänglig från och med den 
23 mars 2022 på bolagets webbplats atg.se. 
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Nomineringsprocess 

ATG har ingen valberedning vilket är en  avvikelse 
gentemot Koden. Funktionen ersätts av den 
process som beskrivs i bolagsordningens  
§ 5. Aktieägarnas representanter vid  årsstämman 
utses av respektive ägares styrelse. 
Styrelsen lämnar förslag till:
– Ordförande vid bolagsstämma.
– Val av revisor och eventuell revisorssuppleant 

(i förekommande fall). 

Till att representera Svensk Travsport nomine
ras fyra ledamöter, till att representera Svensk 
Galopp nomineras en ledamot och sex ledamöter 
utses för att representera regeringen. Regering
en förordar också vem som ska vara ordförande 
för bolaget. Därutöver nominerar bolagets 
fackliga organisationer en ledamot och två 
suppleanter. Under 2021 bestod styrelsen i ATG 
av 42 procent kvinnliga och 58 procent manliga 
ordinarie ledamöter. 

Styrelse 
Styrelsens ansvar 

ATG:s styrelse ansvarar för bolagets organisa
tion och förvaltning av bolagets angelägenheter 
såsom affärsinriktning och -möjligheter, risker 
inkluderande hållbarhetsfrågor samt hur riskerna 
påverkar affärsmöjligheterna, uppföljning och 
kapitalstruktur. Styrelsen ansvarar vidare för 
att upprätta och utvärdera övergripande och 
långsiktiga strategier och mål, fastställa budget, 
affärsplaner och bokslut, fatta beslut i frågor 
rörande större investeringar och betydande för
ändringar i ATG:s organisation och verksamhet. 

Styrelsen ska se till att det finns ändamålsenliga 
system för uppföljning och kontroll av bolagets 
verksamhet och dess risker. Styrelsen fastställer 
övergripande instruktioner, däribland en skriftlig 
arbetsordning, på det konstituerande styrelse
mötet, som bland annat reglerar arbetsfördel
ningen mellan styrelsen och CEO. Styrelsen utser 
CEO tillika koncernchef och fastställer dennes 
instruktioner. Styrelsen fastställer lön och ersätt
ning till CEO. Styrelsen föreslår bolagstämman 
val av revisor och arvodering av revisionsinsats
en, revisionsutskottet ansvarar för den löpande 
kontakten med bolagets revisor. Styrelsen ska 
alltid verka för bolagets och samtliga aktieägares 
intresse och verka för att avtalet mellan ägarna 
och staten upprätthålls. Styrelsen kan delegera 
uppgifter men har alltid det yttersta ansvaret 
för bolagets organisation och förvaltning samt 
kontrollen av bolagets ekonomiska förhållanden.

Styrelsens sammansättning 

ATG:s styrelse består av 12 ordinarie ledamöter 
och två suppleanter, fem ledamöter utsedda av 
ägarna, sex är utsedda av regeringen samt en or
dinarie ledamot och två suppleanter utsedda av 
de lokala fackklubbarna för Unionen respektive 
Akademikerförbundet. CEO ingår inte i styrelsen 
utan deltar som föredragande. Kontinuerligt och 
vid behov deltar även andra tjänstemän i koncer
nen som föredragande. För närmare beskrivning 
av styrelseledamöterna se sidan 61. 

Regeringen har ett bestämmande inflytande 
över styrelsens arbete då styrelsens ordföran
de har utslagsröst vid händelse av lika läge i 
omröstning. 

Det finns tre huvudbanor för galoppen i Sverige: Bro Park utanför Stockholm, 
Jägersro Galopp i Malmö och Göteborg Galopp. 
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Styrelseordförandes ansvar 

Regeringen utser styrelseordförande vilken har 
ett särskilt ansvar för att styrelsens arbete be
drivs effektivt och är väl organiserat. Ordförande 
leder styrelsearbetet och följer verksamheten 
i dialog med CEO. Ordförande ansvarar för att 
övriga ledamöter erhåller tillfredsställande infor
mation och beslutsunderlag samt får erforderlig 
utbildning. Styrelseordförande samordnar den 
årliga utvärderingen av styrelsens och CEO:s 
arbete. Utvärderingen sker i skriftlig form i ett 
frågeformulär som sammanställs och redovisas 
på kommande styrelsemöte. 

Vid årsstämman 2021 valdes Bo Netz till 
 ordförande. Han har varit ledamot i styrelsen 
sedan år 2011 och ordförande sedan 2018. 

Styrelsens arbete 2021 

Styrelsen har under räkenskapsåret 2021 hållit 
10 ordinarie sammanträden, varav ett konsti
tuerande sammanträde. Vid dessa möten har 
styrelsen behandlat och tagit beslut i frågor som 
handlat om licens och regleringsfrågor, priori
tering av risker inklusive hållbarhetsrisker, andra 
hållbarhetsfrågor med stort fokus på spelansvar, 
affärsläge, marknadsläge, ekonomisk rappor
tering, budget, prognos och projekt. Därutöver 
har övergripande strategiska frågor avseende 
bland annat bolagets inriktning, produktutbud, 
omvärldsfrågor och tillväxtmöjligheter analyse
rats och beslutats om. CEO, CFO, vd för Svensk 
Travsport och vd för Svensk Galopp är föredra
gande vid samtliga styrelsesammanträden, utom 
vid frågor rörande utvärdering av styrelsens och 
CEO:s arbete samt ersättningsfrågor till ledande 
befattningshavare. CFO är även styrelsens 
sekreterare. 

Under året har avdelningschefer och andra 
ansvariga befattningshavare medverkat vid sty
relsemöten vid ett flertal tillfällen. 
Under oktober 2021 avgick Marcus Persson ur 
styrelsen då han också avgick ur Svensk Trav
sports styrelse. Det innebar att styrelsen inte är 
fulltalig fram till årsstämman den 7 juni 2022. 

Utskott 

Styrelsen har inom sig inrättat två utskott, ett 
revisionsutskott och ett ersättningsutskott. 

Revisionsutskott 

Revisionsutskottets uppgifter framgår av 
Instruktionen till Revisionsutskottet. Revisions
utskottet ansvarar för beredning av styrelsens 
arbete med att kvalitetssäkra koncernens 
finansiella rapportering, övervaka effektivitet 
i den interna kontrollen och riskhanteringen. 
Vidare ingår att hålla dialog med, och informera 
styrelsen om, de externa revisorernas arbete och 
revisionens slutsatser samt lämna rekommenda
tion till styrelsens förslag till årsstämman om val 
av revisonsföretag.

Revisionsutskottet består av två ledamöter 
som årligen väljs av styrelsen vid det konsti
tuerande styrelsemötet. För 2021 omvaldes 
Susanna Rystedt som ordförande och Mats 
Norberg som ledamot, båda ledamöterna har 
relevant kompetens och erfarenhet för uppdra
get. Revisionsutskottet har under året hållit åtta 
sammanträden. Bolagets externa revisor har 
under året deltagit i utskottets möten vid samt
liga tillfällen. CFO deltar som föredragande vid 
utskottets möten. Protokoll förs av redovisnings
chefen. Vidare har andra representanter från 

organisationen deltagit som föredragande när så 
varit motiverat. Revisionsutskottet rapporterar 
efter varje möte till hela styrelsen. 

Under året har revisionsutskottet genomfört 
upphandling av revisionstjänster för koncernen.      

Ersättningsutskott 

Ersättningsutskottets uppgifter framgår av 
Instruktionen för ersättningsutskottet. Ersätt
ningsutskottet består av två ledamöter som årli
gen väljs av styrelsen vid det konstituerande mö
tet. För 2021 omvaldes Bo Netz som ordförande 
och Marjaana Alaviuhkola som ledamot. CEO 
deltar som föredragande och CFO som protokoll
förare vid utskottets möten. Ersättningsutskot
tet ansvarar för att bereda och rekommendera 
CEO:s villkor inklusive lön för beslut i styrelsen, 
att samråda med CEO gällande till denna direkt 
underställdas villkor inklusive lön, tillsättning 
och uppsägning, att bereda och utvärdera riktlin
jer för ersättningar till ledande befattningshava
re. Ersättningsutskottet har under året hållit fyra 
sammanträden och har rapporterat varje möte 
till styrelsen. 

Koncernledningen 

Koncernledningen består, förutom CEO, av de 
personer som denne utser. Ledningen utgör ett 
samrådsorgan åt CEO och leder övergripande 
verksamhets, utvecklings och policyfrågor 
inom koncernen. Ledningen har minst varannan 
vecka protokollförda sammanträden. 

CEO tillika koncernchef 

CEO tillika koncernchef leder verksamheten inom 
de ramar som styrelsen har lagt fast. CEO till

handahåller informations och beslutsunderlag 
som ger en rättvisande bild av koncernen inför 
styrelsemöten. CEO eller den som är dennes om
bud är föredragande i styrelsen. CEO håller kon
tinuerligt styrelsen och ordföranden  informerade 
om bolagets finansiella ställning och utveckling. 
Styrelsen utvärderar årligen CEO:s arbetssätt 
och prestation. 

Compliance 

Compliance-funktionen ansvarar för att identifie
ra, värdera, granska och rapportera compliance 
risker i ATG:s verksamhet. Compliance är en 
självständig funktion i förhållande till bolagets 
löpande verksamhet. Funktionen arbetar på 
CEO:s och styrelsens uppdrag och rapporterar 
sitt arbete skriftligen inför varje styrelsemöte. 
Arbetet bedrivs proaktivt och genom informa
tion, stöd, kontroll och uppföljning speciellt inom 
områdena kundskydd, uppförande på markna
den, antipenningtvätt, GDPR samt tillstånd och 
tillsyn. Målet är att bolagets verksamhet följer 
regler och att allmänhetens förtroende för verk
samheten ska upprätthållas och förstärkas. 

Revisorer 

Årsstämman 2021 utsåg revisionsbyrån Ernst & 
Young AB med Åsa Lundvall som huvudansvarig 
revisor för en period om ett år. Åsa Lundvall är 
auktoriserad revisor och partner i Ernst & Young, 
hon har varit ansvarig revisor i bolaget sedan 
2012. Enligt ATG:s bedömning har Åsa Lundvall 
inte någon relation till ATG eller närstående 
bolag som kan påverka revisorns oberoende i 
förhållande till bolaget och hon bedöms ha erfor
derlig kompetens för att kunna utföra uppdraget 
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Ledamot Invald Befattning Närvaro

Oberoende i förhål-
lande till  bolaget och 
bolagsledningen

Oberoende i 
 för hållande  
till ägare

Bo Netz 2011 Ordförande 10/10 Ja Ja

Marjaana Alaviuhkola 2014 Vice  ordförande 10/10 Ja Nej

Johan Carlsson* 2021 Ledamot 3/3 Ja Ja

Anders Källström 2019 Ledamot 9/10 Ja Nej

Petra Forsström** 2016 Ledamot 5/5 Ja Ja

Agneta Gille 2018 Ledamot 10/10 Ja Ja

Anders Lilius 2020 Ledamot 10/10 Ja Nej

Urban Karlström 2018 Ledamot 9/10 Ja Ja

Birgitta Losman 2018 Ledamot 10/10 Ja Ja

Mats Norberg 2017 Ledamot 10/10 Ja Nej

Marcus Persson*** 2020 Ledamot 7/7 Ja Nej

Susanna Rystedt 2009 Ledamot 10/10 Ja Ja

Arbetstagarrepresentant

Marianne Martinsson 2010 Ledamot 10/10 Ja Ja

Fabian Riviére 2013 Suppleant 8/10 Ja Ja

Christer Utterberg 2017 Suppleant 5/10 Ja Ja

STYRELSENS SAMMANSÄTTNING OCH NÄRVARO

*  Tillträdde den 1 september 2021  **  Avgick på årsstämman den 7 juni 2021  ***  Avgick i oktober 2021

som revisor i ATG. Under året har Åsa Lundvall 
eller hennes biträdande revisor medverkat vid 
samtliga möten i revisionsutskottet, vid ett 
styrelsemöte och vid två tillfällen avrapporterat 
revisionen även skriftligen. Revisorn har även 

sammanträtt med styrelsen utan koncernled
ningens närvaro. Styrelsens förslag till komman
de årstämmas beslut är att ersätta Åsa Lundvall 
med Mikael Sjölander, Ernst & Young. 

Intern styrning, kontroll och riskbedömning

Styrelsen ansvarar för intern kontroll vilken reg
leras i den svenska aktiebolagslagen och Svensk 
kod för bolagsstyrning. Koncernens arbete med 
riskhantering och intern styrning och kontroll 
baseras på COSO:s ramverk Internal Control – 
Integrated Framework 2013.

COSO-ramverket som metod och modell ska 
bidra till att uppnå målen 1) operativ effektivitet, 
2) tillförlitlighet i den finansiella rapporteringen, 
3) efterlevnad av tillämpliga lagar och förord
ningar. COSO bygger på fem komponenter: 
kontrollmiljö, riskbedömning, kontrollaktiviteter, 
information och kommunikation samt uppföljning.

Kontrollmiljö 

Styrelsen fastställer årligen styrande dokument 
som ska ligga till grund för och främja en god 
kontrollmiljö. Inom ATG finns, av styrelsen och 
CEO samt av ATG:s ledningsgrupp, fastställda 
instruktioner, policyer, code of conduct för leve
rantörer och medarbetare, processbeskrivningar 
och handböcker. Dessa dokument tillsammans 
med ATG:s processorienterade arbetssätt skapar 
en effektiv verksamhet med god intern styrning 
och kontroll samt en tillförlitlig finansiell rap
portering. Utöver styrande dokument omfattar 
kontrollmiljön även styrelsens och ledningens 
signaler och budskap inom området. Vidare syf
tar styrelsens arbete till att säkerställa att orga
nisationen är strukturerad och transparent med 
ansvarsfördelning och processer som gynnar 
en effektiv hantering av verksamhetens risker 
samt möjliggör måluppfyllelse. Kontrollmiljön 
ska genomsyras av bolagets grundvärderingar 

med följsamhet mot lagar och regler och att 
bolaget ska agera på ett förtroendeskapande och 
ansvarstagande sätt. 

Arbetet med att effektivisera och utveckla 
processer och kontroller är ett ständigt pågå
ende arbete för att säkra god intern styrning 
och kontroll. 

Riskhantering

Styrelsen beslutar årligen om koncernens riskap
tit. Uppdatering av riskaptiten görs årligen för 
att vara en styrande parameter för koncernens 
riskhantering samt till affärsplanearbetet. ATG:s 
riskhantering bygger på att i god tid identifiera 
potentiella risker och säkerställa att det finns 
processer och rutiner för att förebygga och 
åtgärda problem i verksamheten. Arbetet ska ske 
systematiskt, målmedvetet och utifrån ett risk
baserat synsätt. Riskbedömning hos ATG syftar 
till att identifiera och utvärdera väsentliga risker 
som kan påverka koncernens möjligheter att 
uppfylla målen inom koncernens affärsområden, 
processer och bolag. 

Vid väsentliga riskförändringar presenterar 
respektive huvudprocessägare löpande åtgärder. 
Riskhantering är en integrerad del i bolagets 
affärsutveckling. Inom ramen för den löpande 
verksamheten och uppföljningen finns rutiner 
för riskbedömning och för framtagande av en 
korrekt finansiell rapportering. 
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Information och kommunikation 

Koncernens styrande dokumentation i form av 
regler, policys och manualer hålls löpande upp
daterade och kommuniceras via intranät, interna 
möten och annan intern kommunikation. CEO 
ansvarar för att styrelsens instruktioner sprids i 
organisationen. CEO ansvarar även för rappor
tering till styrelsen i enlighet med styrelsens 
arbetsordning och CEO-instruktion. 

Kontrollaktiviteter gällande den  
finansiella rapporteringen

De väsentligaste riskerna avseende den finan
siella rapporteringen hanteras genom kontroll
aktiviteter för respektive huvudprocess. Syftet är 
att förebygga, upptäcka och korrigera eventuella 
brister eller avvikelser i den finansiella rapporte
ringen samt att förhindra att oegentligheter upp
står. Vid brister upprättas handlingsplaner som 
avrapporteras löpande till styrelse, revisions
utskott och koncernledning. En viktig del i ATG:s 
kontrollmiljö gällande behörighetshantering och 
förändringshantering är IT-generella kontroller. 

Varje månad följs dokumenterade processer 
med systematiska nyckelkontroller för att säker
ställa kvalitén i den finansiella rapporteringen.  

Uppföljning 

Styrelsen tar löpande del av ATG:s finansiella 
rapportering för att följa måluppfyllelse och vid
tagna åtgärdsplaner. I samband med koncernens 
affärsplanearbete prioriterar styrelsen de av 
ledningen identifierade mest väsentliga riskerna. 
I koncernens affärsplan ingår plan för kommande 
års utveckling av riskhantering.

För att säkerställa och utveckla den interna 
styrningen och kontrollen arbetar ATG proaktivt 
med riskhantering, intern styrning och kontroll 
genom att utvärdera och uppdatera interna 
styrdokument och riktlinjer. Riskhantering är en 
integrerad del i verksamheten och uppföljning 
av prioriterade risker görs under året. Gällande 
uppföljning av den finansiella rapporteringen 
görs stickprov i och självutvärdering av ingående 
processer och av IT-generella kontroller.

Rekommendationer från externa revisorer, 
som utför oberoende granskning av den interna 
kontrollen, rapporteras till ledning och styrelse. 
Rekommendationerna följs upp och om nödvän
digt implementeras åtgärder för att kontrollera 
den eventuella risken. 

Internrevision 

Styrelsens årliga bedömning av behovet av 
internrevision resulterade i beslutet att i nuläget 
inte inrätta en intern funktion för detta. Detta då 
koncernen följer fastställd plan för att utveck
la intern styrning och kontroll samt att det är 
tydligt vad som behöver förbättras och utvecklas 
under det kommande året. 

Styrelsen beslutade också att uppdra till Revi
sionsutskottet att löpande ta ställning till behov 
av oberoende granskning för olika områden. 

Rörande intern kontroll och anmälningar om 
misstänkta transaktioner i enlighet med lagen 
(2017:630) om åtgärder mot penningtvätt och 
finansiering av terrorism, Spellag (2018:1138) 
samt Spelinspektionens föreskrifter om åtgärder 
mot penningtvätt och finansiering av terrorism 
(LIFS 2018:11) kommer ATG även fortsättnings
vis anlita en extern part som ska utföra den obe
roende granskningsfunktionens arbete årligen. 

Stockholm den 16 mars 2022 
Styrelsen 
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STYRELSE
ATG:s styrelse ska bestå av sex ledamöter utsedda av staten, fem ledamöter utsedda av trav och galoppsporten samt en 
arbetstagarrepresentant med två suppleanter. Sedan hösten 2021 är en (1) av travsportens styrelseplatser vakant.

BO NETZ
Befattning: Styrelseordförande 

(statlig representant)

Invald år: 2011

Född: 1962

Utbildning: Nationalekonom

Andra uppdrag: Överdirektör 
Trafikverket, Ordförande 
i Svenska Kraftnät och 
 Styrelseledamot i SIDA 

Bakgrund: SIDA, 
 Regeringskansliet och 
 Riksrevisionsverket

MARJAANA 
 ALAVIUHKOLA
Befattning: Vice styrelseordfö
rande (travsportsrepresentant)

Invald år: 2014

Född: 1959

Utbildning: Veterinär med 
specialistkompetens i 
 hästens sjukdomar

Andra uppdrag: VD/ägare  
Hallands Djursjukhus och 
Styrelseordförande Svensk 
Travsport

Bakgrund: Hästägare och 
uppfödare

JOHAN CARLSSON
Befattning: Styrelseledamot 
(statlig representant)

Invald år: 2021

Född: 1954

Utbildning: Läkare och 
Disputerad forskare i 
 infektionssjukdomar

Andra uppdrag: Generaldirek
tör vid Folkhälsomyndigheten 
(t.o.m. 31/10 2021)

Bakgrund: Klinisk läkartjänst i 
15 år, Expert vid EU-kommis
sionen, Avdelningschef Social
styrelsen och Generaldirektör 
Smittskyddsinstitutet.

AGNETA GILLE
Befattning: Styrelseledamot  
(statlig representant)

Invald år: 2018

Född: 1956

Utbildning: Barnskötare och 
Ledarskapskurser

Andra uppdrag: Ordf. Uppsala 
stadsteater, Ledamot Uppsala 
kommunfullmäktige och styrelse
uppdrag, valberedningsuppdrag

Bakgrund: Barnskötare, Ombuds
man, Biträdande partisekreterare 
och Riksdagsledamot

URBAN KARLSTRÖM
Befattning: Styrelseledamot  
(statlig representant)

Invald år: 2018

Född: 1953

Utbildning: Nationalekonom

Andra uppdrag: Egenföretagare 
Bakgrund: Fd Generaldirektör 
på bland annat Fortifika
tionsverket

BIRGITTA LOSMAN
Befattning: Styrelseledamot 
(statlig representant)

Invald år: 2018

Född: 1972

Utbildning: Freds- och 
 utvecklingsforskning

Andra uppdrag: Hållbar
hetsstrateg Högskolan 
Borås, statlig utredare och 
Styrelseuppdrag Sahlgrenska 
sjukhuset

Bakgrund: Regionråd (närings
liv, infrastruktur), SKL styrelse, 
internationellt biståndsarbete, 
egenföretagare och engage
mang Ridsporten

SUSANNA RYSTEDT
Befattning: Styrelseledamot 
(statlig representant)

Invald år: 2009

Född: 1964

Utbildning: Civilekonom

Andra uppdrag: Administrativ 
chef AB Svensk Exportkredit

Bakgrund: SEB i olika 
positioner bl.a inom Corporate 
Finance och som IT-chef för 
SEB Trygg Liv

ANDERS LILIUS
Befattning: Styrelseledamot 
(galoppsportsrepresentant)

Invald år: 2020

Född: 1953

Utbildning: Hotellutbildning i 
Finland och Frankrike, kurser 
på Handelshögskolan i Sthlm

Andra uppdrag: Premarin AB 
(Finland), Logonet Promotion 
AB (Finland).

Bakgrund: Hotell och 
 restaurangbranschen

MATS NORBERG
Befattning: Styrelseledamot 
(travsportsrepresentant)

Invald år: 2017

Född: 1965

Utbildning: Gymnasieekonom

Andra uppdrag: Styrelse
ledamot Svensk Travsport 
samt egna företag.

Bakgrund:  Affärsrådgivare 
specialiserad mot häst
näringen, olika uppdrag 
inom travsporten, hästägare 
och uppfödare

ANDERS  KÄLLSTRÖM
Befattning: Styrelseledamot  
(travsportsrepresentant)

Invald år: 2019

Född: 1959

Utbildning: Högskoleexamen  
Informationslinjen

Andra uppdrag: Styrelseordförande 
Svenska Hockeyligan AB, High Coast 
Destillery AB, Setra Group AB och 
Ordförande Svensk Kooperations 
Kodkommitté

Bakgrund: VD och Koncernchef LRF, 
VD och Koncernchef Allehanda Media 
och Kommunalråd Örnsköldsvik

MARIANNE 
 MARTINSSON
Befattning: Styrelseledamot 
(arbetstagarrepresentant)

Invald år: 2010

Född: 1960

Utbildning: Gymnasieekonom

Andra uppdrag: Redovisnings
ekonom ATG och Ordförande i 
Unionens fackklubb

Bakgrund: Ekonom på Tieto
Enator, Programmera AB och 
Sandrew Metronome

FABIAN RIVIÈRE
Befattning: Suppleant  
(personalrepresentant)

Invald år: 2013

Född: 1965

Utbildning: Fil kand i data och 
systemvetenskap

Andra uppdrag: Systemutveck
lare ATG, Akademikerklubben 
vid ATG och Kanal75

Bakgrund: Systemutveckling 
inom ATG och Enhetschef 
Provobis

CHRISTER  UTTERBERG
Befattning: Suppleant

(personalrepresentant)

Invald år: 2017

Födelseår: 1971

Utbildning: Systemvetenskaplig 
utbildning

Andra uppdrag: Webbutvecklare på 
ATG, Ledamot i Unionens fackklubb

Bakgrund: Webbutvecklare 
Framfab, Systemutvecklare Svenska 
Volks wagen, Utvecklare (konsult) 
Mandator och Webbutvecklare/
Scrum Master Ongame/Bwin




