
        PROTOKOLL SGS STYRELSE 20171016 
    
 
Närvarande: Monica Jansson  Bodil Brandoné 
  Birgit Gerdtsson  Ulf Persson 
  Kristina Sandrup  Jan Östlund  
  Marianne Leander 
 
1. Ordförande öppnade mötet. 

2. Föregående mötes protokoll godkändes. 

3.   Kassören meddelade att vi har 43 842 kr i kassan ( 40 992 kr förra mötet) och 94 
 medlemmar varav 13 familjemedlemmar (94/13).  

4. MJ rapporterade från SFKs styrelsemöte att Jägersro får 26 tävlingsdagar nästa år med start 
 4 april och avslutning 9 december; att railen på tävlingsbanan ska fixas till liksom staket vid 
 Ascotbanan; att jullunchen med hyllning av champions äger rum den 12 december, ev på 
 Törringelund; att ”Årets häst”-galan äger rum den 3 februari 2018, troligen på Scandic 
 Triangeln; att planeringen för derbyt 2018 är i full gång. 

 KS berättade om alla problem med att få fram SGS-skylten till blomsterutdelningen men har 
 ännu inte gett upp. 

5. Beslutades att julbordet får kosta ca 225 kr och deltagare betalar 150 kr, bindande anmälan 
 med betalning till Stallcafeet senast 29 november före lopp 5. KS kontaktar “Frasse” om 
 underhållning, UP vidmakthåller kontakten. 
 Beslutades att utse Wiveka Jardby och Bo Andersson till Årets hästägare. MJ formulerar 
 hyllning och bjuder in vinnarna, ML bistår JJ med inköp av  pris. 
6. Beslutades att från och med nu gäller nya medlemskap även 2018. 

7. Informerades om att det inte blir någon vintergalopp utöver den 1 januari på Bro. 

8. BG har skrivit ett meddelande om medlemsmötet för speakern att läsa upp på tävlingsdagen 
 den 25 oktober. BG delar då ut blommor och tar emot anmälningar. Beslutades att BB 
 skriver ut meddelandet för affischering samma dag. Diskuterades SGs upphandlingar och 
 meddelade UP att en utredning om projekt Bro ska redovisas på fullmäktiges höstmöte. 
 Diskuterades “Bäst Gjorda Häst” och beslutades att vi fortsätter 2018 men försöker 
 tydliggöra vår insats.  

9. Nästa möte den 20 november kl 18.30 på Stallcafeet. UP bokar. 

 

 

Bodil Brandoné   Monica Jansson 

sekreterare    ordförande 


