
 

PROTOKOLL SGS STYRELSE 2018-08-13 

    

Närvarande: Monica Jansson  Bodil Brandoné Birgit Gerdtsson  Ulf Persson 

  Kristina Sandrup  Anja Rhodin   Lill Winberg 
 

1. Ordförande öppnade mötet. 

2. Föregående mötesprotokoll godkändes. 

3.   Kassören meddelade att vi har 40140,06 kr i kassan och 90 medlemmar varav 15 

familjemedlemmar. Fakturan från juni månads möte har inte inkommit. Sponsring från P. 

Larsson har inte kommit än. 

4. MJ: SFK har inte haft något möte sedan senast. Monica är inbjuden till konferens i 

Höllviken till helgen samt strategidag där även adjungerade från sällskapens styrelser 

inbjudna. 

 Danskt derby, 33 totalt med i bussen, många sena avhopp. Har inkommit flera tackmail för 

ett bra arrangemang. Till nästa år får vi försöka få upp intresset så att fler yngre kommer 

med till exempel genom anslag i stallarna. Fanns också förslag om att man skulle kunna 

vinna plats i bussen. Verkade vara något mindre publik på derbyt än tidigare år. 

5. Stuterirundan kommer att gå till Eva C Pettersson och Jessica Long, åker gemensamt från 

Jägersros parkering. Avslutas med lite förtäring hos Jessica, sista anmälningsdag 27/8. 

Diskuterades hur vi ska få hit mer publik, kan det vara ett ämne för ett medlemsmöte? 

Fredrik Reuterskiöld vill vi gärna ha hit, Monica kontaktar honom för att se om han kan 

någon lämplig dag i oktober. Även handikappern Nicolas Cordrey föreslogs. 

6. Jessica kommer att bjuda in sina hästägare, kan bli nya medlemmar av det. 

Vi avvaktar vad Niclas Cronberg kommer med förslag 

7. Patrick Wahl har gjort ett omdiskuterat inlägg om Vintergalopp. Ansågs allmänt att man i 

program inte ska klanka ner på lägre handikappade hästar. 

Varit artikel i SDS om Bara galopp, nästa steg nu är länsstyrelsen. 

8. Beslutades om blomsterutdelning: 12/9 Julli 

9. Aktuell adress och telefonlista ska tas med till nästa möte. 

10. Nästa möte den 17/9 kl 18.30, avanmälan kan ske senast söndag kl 18 till Birgit, nu även via 

mail.  

 

Lill Winberg     Monica Jansson 

 sekreterare     ordförande 


