
PROTOKOLL SGS STYRELSE 20151019 på Stallcaféet 
Närvarande: Agne Rudenstam Kristina Sandrup 
          Bodil Brandoné  Birgit Gerdtsson   
          Marianne Leander Margaretha Dorselius 
          Monica Jansson  Jan Östlund  
          Julli Jarlsbo   
Adjungerad SFK: Jan Carlson 
 
1. Ordförande öppnade mötet. 
2. Föregående mötes protokoll godkändes. 
3. Kassören rapporterade att vi har 65 569 kr i kassan  (66 628  förra mötet) och 99 
 medlemmar varav 20 familjemedlemmar (oförändrat). 
4.  Rapporterade AR från SFKs senaste styrelsemöte bl a att det pågår diskussioner med SG för 
 att nå fram till ett förhållande som SG har med Göteborg och Stockholm. Jägersro har 
 tilldelats 29 tävlingsdagar nästa säsong. Bo Gillborg förordar en minskning med tanke på 
 hästbeståndet som antas minska ytterligare nästa år eftersom handikappern väntar sig att  
 utslagningen kommer att öka. SFK vill dock satsa  på vissa premiumdagar som Oaks, derbyt 
 m fl. Sportchefsrekryteringen ligger på is, tills vidare biträder Bo G. SFK vill göra 
 prisutdelningarna festligare för ägare, tränare och jockey. SGSs styrelse är positiv till att 
 hjälpa till. Arbetet inför 100-års derbyt 2017 har startat med funderingar kring en "triple 
 crown".  
 AR informerade att SGs fullmäktige gick på styrelsens linje i alla frågor utom när det gällde 
 hinderbanorna på Bro där ett enigt fullmäktige beslutade att bygga hinderbanor på 
 innerplan.  
 Byggnationen på Bro går enligt plan och man ser fram emot en första utbetalning för 
 Täbymarken nästa år, 700 miljoner kr, då upptagna lån kan lösas. Utbetalningarna  
 fortsätter under några decennier och beräknas för närvarande till 3 à 4 miljarder.   
 17personer åkte med på bussresan till York och alla var nöjda. Möjligen blir det lite tidigare 
 avresa nästa år. 
5. Julfesten spikades till den 4 december på Stallcafeet. Glögg, information/diskussion, 
 underhållning och julbord kostar 150 kr. Medlemmar med anhöriga är välkomna. Extra 
 drycker ska finnas att köpa. Info i medlemsblad som går ut v 46. 
 Ulf Persson kommer överens med Stallcafeet, ML ordnar lotteri.  
 Beslut togs om Årets hästägare 2015. KS formulerar hyllningstext och ML köper pris. 
6. De nya startboxarna har anlänt till Jägersro och montering pågår. 
 AR har fått pris på charterplan till Broinvigningen nästa år - 2 250 kr/plats t o r om 112 
 resande. 
7.  Nästa möte den 1 november efter tävlingarna. AR bokar och bjuder in Bo Gillborg.  
 
 
 Bodil Brandoné   Agne Rudenstam 


