
    

PROTOKOLL SGS STYRELSE 20180312

Närvarande: Monica Jansson  Bodil Brandoné
Birgit Gerdtsson  Ulf Persson
Kristina Sandrup  Jan Östlund 
Lill Winberg  Julli Jarlsbo

1. Ordförande öppnade mötet.

2. Föregående mötes protokoll godkändes.

3.  Kassören meddelade att vi har 45 696 kr i kassan ( 32 040 kr förra mötet) och 69 
medlemmar varav 12 familjemedlemmar.

4. MJ rapporterade att medlemsmötet hos Kristina Andersson var mycker givande och att 16 
personer deltog trots vädret. UP rapporterade från SFKs styrelsemöte bl a att SFK haft möte 
med Malmö kommun om galoppens markbehov, kommunen återkommer; att STS avser att 
betala för galoppbana på Husiefältet och ser galoppen som en framtida hyresgäst; att SG 
diskuterar annonsering i Travronden när spelet avregleras; att fyra personer nu lämnar SGs 
ledning; att galoppen på Jägersro drog in 73 000 kr i entreer förra året varav 60 000 på 
derbyt.

5. Beslut inför årsmötet: VD, Fredrik Reuterskiöld hör av sig till MJ om han kan delta annars 
tillfrågas Per Larsson, SGs styrelseordförande. Kallelsen går ut senast 26/3, BG tar emot 
anmälningar till den 18/4, föreningen bjuder på räkmacka och ett glas vin.

6. Vi forsätter med  tävlingen “bäst presenterade ekipage”, som förra året. UP har klart med 
sponsor. Niclas Cronbergs förslag om en medlemstipstävling döps till “Fem å följa”, startar i
maj och pågår säsongen ut. MJ formulerar regler och tävlingsdetaljer i samråd med NC. NC 
sköter tävlingen och MJ pratar med Stefan Jönsson om reklam i programmet. Segraren 
inbjuds till julfesten där priser delas ut till de fem bästa tipparna.

7. Dennis Madsen svarade prompt på vår fråga om den senfärdiga publiceringen av anmälda 
till insatslopp. Orsak: man måste stämma av mot gäldenärslistan, vilket tar tid.

8. Beslutades om blomsterutdelning: 4/4 – KS; 11/4 – JJ; 18/4 – BB.

9. Diskuterades den dåliga stämningen inom galoppsporten och motsättningarna Skåne -  
Stockholm. Vi väntar och hoppas på bättring.

10. Nästa möte den 23 april, konstituerande efter årsmötet. 

Bodil Brandoné Monica Jansson

sekreterare ordförande


