
PROTOKOLL SGS STYRELSE 20180611

Närvarande: Monica Jansson  Bodil Brandoné
Birgit Gerdtsson  Ulf Persson
Kristina Sandrup  Anja Rhodin
Lill Winberg  

1. Ordförande öppnade mötet.

2. Föregående mötes protokoll godkändes. Protokollet från mars justerades.

3.  Kassören meddelade att vi har 36840.06 kr i kassan och 87medlemmar varav 14 
familjemedlemmar. 10 st gamla medlemmar har ännu inte betalat. Vi har även en fodran på 
6000 kr för sponsoring. Målericentralen är nu med och sponsrar, Anja ser till att meddelande
ändras. 

4. MJ: info om GDPR finns på hemsidan. Om man inte meddelar annat så anses man ha 
accepterat. Möte SFK, Håkan Birger är ny ordförande. Motion från Ingrid Önning 
godkändes angående ungdomssatsning, drivs av Jessica Long, övriga medverkande är 
Carolin Grönvall, Fredrik Johansson. Utesstallet stall 3 är i SFKs regi, ny hyresgäst är på 
ingång. Varit på föredrag på Statsarkivet om Derbyt 100 år, kan ev vara intressant för SGS  
medlemmar och i samarbete med SFK. Skattemyndigheten står fast vid sitt beslut. Nästa 
SFK möte 19/6. Fem att följa, lågt intresse. 13 personer men 17 andelar, finns ännu ingen 
redovisning av hur det går.

5. Dansk derby, buss verkar det finnas intresse för. MJ fixar inbjudan till nästa möte. Kom med
förslag på andra aktiviteter, blir ingen grillkväll i år. Förslag om stuteribesök i höst gärna 
innan auktionen i höst. 

6. Vi fortsätter med tävlingen “bäst presenterade ekipage”, även om det nästa tävlingsdag 20/6 
bara är 4 lopp. Förslag om att utlysa en hel tävlingsdag till Hästskötarnas dag, Bo Gillborg 
ska kontaktas. Fundera hur vi kan öka intresset och hur vi bäst kan använda den nya banan 
till vår fördel. Birgit delade ut några broschyrer som kan vara stöd för att värva fler 
medlemmar.

7. Fina löp på Strömsholm på torsdag. 2 hästar är direktkvalade till Derbyt efter tävling på Bro 
Park, kändes spontant inte OK. 

8. Beslutades om blomsterutdelning: 20/6 – KS; 27/6 – BG; 25/7 – UP.

9. Ny adjungerad från SFK, Bo Jacobsson, ersätter Jan Carlson

10. Nästa möte den 9/7, avanmälan kan ske senast söndag kl 18 till Birgit, nu även via mail. 

Lill Winberg Monica Jansson

sekreterare ordförande


