
 

PROTOKOLL SGS STYRELSE 20150817 på Stallcaféet 

 

 

Närvarande: Agne Rudenstam Kristina Sandrup  

          Bodil Brandoné  Birgit Gerdtsson   

          Ulf Persson  Margaretha Dorselius 

          Monica Jansson  Jan Östlund  

          Julli Jarlsbo  Marianne Leander 

Adjungerad: Jan Carlson, SFK  

 

 

1. Ordförande öppnade mötet. 

2. Föregående mötes protokoll godkändes. 

3. Kassören rapporterade att vi har 67 888 kr i kassan  (64 383  förra mötet) och 99 

 medlemmar varav 20 familjemedlemmar (oförändrat). 

4.  Rapporterade AR och MJ från bussresan till danska derbyt med 29 deltagare. Resan var 

 mycket trevlig men man missade lopp 1 på grund av väldiga bilköer vid motorvägsavfarten 

 till Klampenborg. Inte heller fick resenärerna de utlovade programmen som hade försvunnit 

 på Jägersro. Nästa derbyresa ska starta tidigare och programrutinerna justeras.  

 JC informerade att han en gång skapade den oanvändbara mejladressen på vår hemsida. 

 Koderna tycks ha förkommit, MJ utreder.    

5. AR informerade om att 12 personer anmält sig till diskussionsmötet och Stefan Olsson har 

 lovat hjälpa till med presentation av diskussionsämnena samt ett referat. AR har fått in 18 

 förslag till diskussionspunkter varav flera överlappar. AR och JC organiserar dem.  

 AR kontaktar VD och föreslår övernattning för att minska tidspressen. 

 SFK kritiserades på Facebook för valet av mötesdag, vilket bemöttes av BB som i ett 

 inlägg redogjorde för att SGS är ansvariga. Vilket i sin tur kritiserades av JC. Klargjordes att 

 BB agerat som intierad  privatperson, inte på styrelsens uppdrag. 

6. Diskuterades åter de små startfälten, oförändrade ståndpunkter och inga förslag.  

 SFKs styrelse tar på kommande möte upp önskan om löpCD till vinnare samt möjligheten 

 att visa utländska löp som "pausmusik" på Jägersro. 

7.  BG påpekade att i flera lopp på Oaksdagen glömde prisutdelaren att ge blommor till 2an 

 och 3an, så hon fick rycka in. JC lovade se till att informationen till utdelarna förbättras.  

 MD vill ha utrett möjligheten att oftare hyra eller köpa en storbildsskärm till banan.  

8.  Nästa möte den 14 september kl 18.30 på Stallcafeet. UP bokar. 

 

 

 Bodil Brandoné   Agne Rudenstam 


