
PROTOKOLL SGS STYRELSE 20160411 på Stallcaféet

Närvarande: Agne Rudenstam  Birgit Gerdtsson

         Bodil Brandoné  Marianne Leander         
         Monica Jansson  Ulf Persson
         Julli Jarlsbo           Jan Östlund
         Kristina Sandrup

adjungerad:  Jan Carlson, SFK  

1. Ordförande öppnade mötet.

2. Föregående mötes protokoll godkändes.

3. Kassören informerade om att vi har 63 969 kr i kassan (51 052 kr förra mötet) samt 77 
medlemmar varav 14 familjemedlemmar.

4. AR rapporterade från SFKs styrelsemöte att man diskuterat vårt förslag till "stofond" och 
beslutat vidarebefordra det till SGs sportchef; stall 31 ska rivas och ersättas av sex uteboxar 
och 36 fasta  boxar, spolplatta m m om myndigheterna så medger: banbelysningen ska vara 
klar till 3 maj; en avtalsgrupp diskuterar formalia med SG, bl a antalet 
fullmäktigeledamöter; arbetsgruppen som letar mark för ny galoppbana tittar skarpast på bl a
områden kring Bara och Flyinge

5. Årsmötesförberedelserna klara, BG kopierar nödvändiga papper och köper tackgåvor. 
Beslutades om blomsterutdelning: 11/5 - JJ; 25/5 - UP; 8/6 - AR; 29/6 - MJ och 13/7 - BG.

6. Beslutades begrava förslaget om minskad svenskbonus, tills vidare.

7.  AR har tillfrågats om att bilda en riksomfattande hästägarförening. Beslöts att alla är 
välkomna till SGS om man inte vill starta en förening på den egna hemmabanan. 
Diskuterades stadgarna men beslutades att inte ändra något nu. Beslutades att förelägga 
årsmötet ARs förslag om att hästägarföreningen startar ett nytt konsortium. KS ifrågasatte 
SFKs för höga programpris och informerades om att SFK fått felaktig information av SG. 
Som kompensation ska SFKs prenumeranter få extraprogram som t ex till Gärdet och Bro 
Parks invigning. JC redovisade som svar på JÖs efterlysning av de 742 000 kr som försvann
ur prispotten 2014 att 600 000 kr har lagts som balanspost och ska delas ut under 2016. 
Resten är redan utdelat.

8. Nästa möte den 23 maj kl 18.30 på Stallcafeet. UP bokar. 

 

Bodil Brandoné Agne Rudenstam

sekreterare ordförande


