
PROTOKOLL SGS STYRELSE 20160118 på Stallcaféet 

Närvarande: Agne Rudenstam  Birgit Gerdtsson 

          Bodil Brandoné   Marianne Leander           

          Monica Jansson   Ulf Persson 

          Julli Jarlsbo            

Adjungerad SFK: Jan Carlson 

 

1. Ordförande öppnade mötet. 

2. Föregående mötes protokoll godkändes. 

3. Kassören informerade om att vi har 51 887 kr i kassan men några fakturor saknas ännu. 

4. JC rapporterade om att propkommittén sammanträdde före jul och planerar nytt möte i 

 januari. Storloppspropparna är klara och skickas ut inom kort. AR rapportterade från SFK 

 om planerade förbättringar på tävlingsbanan, rail och belysning, samt att man köpt in ny 

 harv. Per Larsson i SFKs styrelse ska lägga kostnadsförslag för ombyggnad av utdömda  stall 

 31 till uteboxar för daguppstallning. Larsson har också erbjudit sig att sponsra 

 ponnygaloppen med klubbjackor. 

5. Beslutades att kalla till medlemsmöte på Stallcafeet den 3 mars. AR kollar om Dennis 

 Madsen kan medverka, om inte frågar han Stefan Jönsson. Årsmötet bestämdes till den 25 

 april också på Stallcafeet med Stefan Jönsson eller Dennis Madsen som gäst, AR 

 undersöker.  

 BG har undersökt hur medlemmarna deltog i våra evenemang förra året och vad det kostade 

 föreningen. 29 reste med bussen till  Danska derbyt - ingen kostnad; ett 20-tal deltog i 

 grillningen hos Benny Carlsson - kostnad ca 300 kr för värdinnegåva; 17 reste med till 

 åringsauktionen - kostnad ca 6 000 kr; 11 medlemmar deltog i julfesten utöver styrelse med 

 familjer samt pristagare - kostnad  ca 7 000 kr. Diskuterades medlemsvård och hur vi ska 

 agera  kommande år. Föreslogs premiumdagsbubbel för medlemmar, medlemsvärvning 

 med hjälp av banans högtalare och TV samt festligare prisutdelningar. Inga beslut men om 

 fler bussresor så ska de avgå tidigare.  

 AR skriver infoblad och kallar till medlemsmötet samt ber medlemmarna att uppge sina 

 mejladresser. 

6.  Informerade JC om att SG har kallat till strategidag i Malmö i samband med galoppgalan 

 den 30 januari. Jägersros galoppremiär sker den 6 april.  

7. Diskuterades förslaget att låta medlemmarna rösta fram Årets hästägare. Stadgarna säger 

 inget om det. Inget beslut. 

8. Diskuterades förslaget att låta vår representation i SFKs styrelse cirkulera. Avvisades då 

 ingen var intresserad. 

9. Diskuterades om vi ska föreslå att svenskbonusen till hästägarna minskas "så vi kan rida om 

 pengarna istället". Återupptas på nästa möte. 

 Beslutade att bordlägga vår galoppkalender även i år men att i god tid ta upp frågan om  

 kalendern 2017 med Richard Pehrson. Den var dyr att skicka ut så utdelningen kanske kan 

 samordnas med ett medlemsmöte. 

10. Nästa möte den 15 februari kl 18.30 på Stallcafeet. UP bokar. 

  

 Bodil Brandoné   Agne Rudenstam 
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