
PROTOKOLL SGS STYRELSE 20160912 på Stallcaféet
Närvarande: Agne Rudenstam Birgit Gerdtsson

         Bodil Brandoné Kristina Sandrup
Marianne Leander Monica Jansson

         Jan Östlund Julli Jarlsbo
          
1. Ordförande öppnade mötet.
2. Föregående mötes protokoll godkändes.
3. Kassören informerade om att vi har 52 865 kr i kassan (56 802 kr förra mötet) samt 92 

medlemmar varav 17 familjemedlemmar, (85/16 förra mötet). Bussen till danska derbyt 
kostade 11000 kr men de 31 deltagarna bidrog med 7 000 kr.

4. AR rapporterade att bara sju personer anmält intresse för ett nytt konsortium som därför 
läggs på is tills vidare. Från SFK rapporterade AR bl a att stall 31 är rivet och att banans nya 
belysning ska finjusteras. Cushionbanan kräver omläggning vilket beräknas kosta 2 à 3,7 
miljoner. Materialet kan flyttas till en ny skånsk galoppanläggning om det skulle bli aktuellt.
Diskussionerna om 2018 års derby är i full gång, bl a finns förslag om att förlägga en 
förlöpning till Bro Park. SFKs styrelse avfärdar ett första förslag till stadgar för den stiftelse 
som skall förvalta ”täbypengarna”. Med stor sannolikhet tvingas Sverige att ge upp 
spelmonopolet redan 2018, oklart hur den befarade intäktsminskningen skall hanteras.

5. Diskuterades “medlemsvärvarbladet”, BB gör klart. Easy vill inte sprida det, reklam. 
Diskuterades diskussionsaftonen och beslutades att AR pratar med Stefan Jönsson och 
Christian Holm om programannons resp speakerreklam den 22 september. Diskuterades 
“årets hästägare”, förslag och beslut på nästa styrelsemöte. Beslutades att ML ordnar lotteri 
till julfesten och pris till Årets hästägare. KS pratar med “Frasse” om underhållning på 
julfesten och stämmer av detaljerna med Allan på Stallcaféet.

6. Beslutades om blomsterutdelning: 19/10 – BG; 26/10 – AR; 2/11 – JJ. 
7. Beslutades att lägga ner projekt SGS-almanacka. AR informerade om att han ska delta med 

hästägarsynpunkter vid ett inledande möte om den nya skånska galoppbanan. SFK vill att 
allt skall vara klart om den nya anläggningen  innan  man släpper tototillståndet. JÖ påminde
om den tråkiga utvecklingen med krympande hästbestånd mm. Diskussion, inga förslag.

Bodil Brandoné Agne Rudenstam
sekreterare ordförande


