
PROTOKOLL SGS STYRELSE 20161024 i Tränarrummet

Närvarande: Agne Rudenstam Birgit Gerdtsson

         Bodil Brandoné Ulf Persson
Marianne Leander Monica Jansson

         Mathias Schildt Jan Carlson, adjungerad SFK     

1. Ordförande öppnade mötet.

2. Föregående mötes protokoll godkändes.

3. Kassören informerade om att vi har 45 827 kr i kassan (52 865 kr förra mötet) samt 96 
medlemmar varav 17 familjemedlemmar, (92/17 förra mötet). Bussen till danska 
åringsauktionen kostade  9 900 kr och deltagarna bidrog med 2 480 kr.

4. AR rapporterade från SFK bl a att den svaga målbelysningen ska rättas till av STS; att 
omläggningen av ascotbanan beräknas kosta 3 à 4 miljoner; att ny vält till tävlingsbanan ska 
anskaffas; att Jägersro får 26 eller 27 tävlingsdagar nästa säsong; att derbyt ska ridas söndag 
16 juli; att Prammsdagen ska senareläggas jämfört med i år; att arbetet med att integrera 
SFK fullt ut i SG framskrider; att planeringen för skånsk galopps framtid är intensiv; att 
travet funderar över sin framtid; att årets jullunch med prisutdelningar äger rum 13 
december. Från fullmäktige rapporterades att första utbetalningen för Täbyförsäljningen 
kommer 2017 med 550 miljoner därefter utbetalningar 2019 och 2021. Avtalet har värderats 
till 3,7 miljarder; att Bro Park hittills kostat 660 miljoner; att stadgarna antogs; att förslaget 
till stiftelse återremitterades. Från Rådslaget rapporterades att ATG ska skärpa tillsynen av 
spelpengar för att motverka penningtvätt, EU-beslut; att diskussionen om 
mandatfördelningen i fullmäktige ses som en icke-fråga i Sthlm; att beslut om avvecklat 
spelmonopol är i faggorna och väntas genomfört 20190101.

MS rapporterade att SGs valberedning har påbörjat sitt arbete.

5. Julfesten får kosta 225 kr per kuvert och medlemmarna får betala 150 kr, bokning och 
betalning till Stallcafeet senast 20/11. BG pratar detaljer med Allan.

Utsågs årets hästägare som inbjuds till julfesten där utdelning av priset sker.

6. Beslutades om blomsterutdelning: 30/11 – BB; 7/12 – UP.

7. BG presenterade förslaget till nya stadgar. MS arbetar vidare på  §7.

8. Nästa möte “hos Sylve” den 12 december kl 18.30

Bodil Brandoné Agne Rudenstam

sekreterare ordförande


