
        PROTOKOLL SGS STYRELSE 20170918 
      
 
Närvarande: Monica Jansson  Bodil Brandoné 
  Birgit Gerdtsson  Ulf Persson 
  Kristina Sandrup  Anja Rhodin 
  Julli Jarlsbo  Jan Östlund 
  Lill Winberg 
adjungerad:  Jan Carlson, SFK 
 
 
1. Ordförande öppnade mötet. 

2. Föregående mötes protokoll godkändes. 

3.   Kassören meddelade att vi har 40 992 kr i kassan ( 41 915 kr förra mötet) och 94 
 medlemmar varav 13 familjemedlemmar (94/13). Meddelades också att bussresan till danskt 
 derby gav 2 330 kr i vinst och att Tygelsjö hundpensionat sponsrar “Bäst gjorda häst”. 

4. MJ rapporterade från auktionen på York, att förutom några dyringar blev buden låga och 
 många hästar förblev osålda, 49 åringar fick bud mellan 10 000 kr och 49 000 kr. 58 % 
 såldes i år mot 70 % förra året. Medelpriset blev 80 082 kr i år mot 94 429 kr förra året.         
 MJ rapporterade också att vi fått svar från SG på skrivelsen om transportbidrag – avslag.    
 MJ rapporterade om EU-förslaget att slopa momsen på prispengar. Travet kontrar med ett 
 startbidrag på 500 kr vilket gör varje start inkomstbringande och därmed momsberättigad. 
 Diskuteras vidare i SG.          
 UP rapporterade från SFKs styrelsemöte att man inte ändrar anmälningsbestämmelserna för 
 derbyserien; att man diskuterar att förlägga kommande vintergalopp till Jägersro eftersom 
 Bros dt-bana läggs om; att SFK åter diskuterar mark för ny galoppbana i Skåne. 

5. Beslutades att vi ska kalla till medlemsmöte den 30 oktober, UP utreder olika förslag till 
 program. Gratis för medlemmar, 100 kr för övriga. Beslutades också att årets julfest äger 
 rum den 1 december. JJ håller i lotteriet men vidare planering på nästa styrelsemöte. 
 Båda sammankomsterna kl 18.30, UP stämmer av, lokal och förtäring, med Stallcafeet. 

6. BG visade klubbprylar från tidigare, vilka väckte intresse, förtjusning och förundran.  

7. Beslutades om blomsterutdelning: 15/11 – KS; 29/11 – JJ; 6/12 – MJ. 

8. MJ informerade om att vi har en ny mejladress: skanesgaloppsallskap@gmail.com. KS 
 undersöker vad det kostar med en skylt  i vinnarcirkeln om att “SGS delar ut blommor idag”. 

9. Nästa möte den 16 oktober kl 18.30 på Stallcafeet. UP bokar. 

 

 

Bodil Brandoné   Monica Jansson 

sekreterare    ordförande 


