
 

PROTOKOLL SGS STYRELSE 20180709 

    

Närvarande: Monica Jansson  Bodil Brandoné Birgit Gerdtsson  Ulf Persson 

  Kristina Sandrup  Anja Rhodin  Lill Winberg  Jan Östlund 

  Niclas Cronberg 
 

1. Ordförande öppnade mötet. 

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

3.   Kassören meddelade att vi har 40140.06 kr i kassan och 89 medlemmar varav 15 

familjemedlemmar. Fakturan från föregående möte har inte inkommit. 

4. MJ: SFK-möte, organisation inför Derbyt och nya banan. Avsiktsförklaring finns. Diverse 

aktiviter på Derbydagen. 

 Diskussion om att få alla delaktiga inför stortävlingar. Se hur utfallet av årets Derby blev 

innan vi bestämmer hur vi vill påverka inför nästa år. 

Derby kick off 8/7, fantastiskt trevligt med många deltagare. Positivt med många upplagda 

bilder, hoppas på att detta arrangemang återkommer. 

5. 5 å följa, Niclas tar hjälp av Anja för att få ut poängställningen helst till nästa 

medlemsutskick. 

Buss till Dansk derby, SFK vill vara med. 200 kr/medlem, 300 kr för icke medlem. Monica 

ordnar med anslag och med info i programblad och medlemsutskick samt på Facebook. 

Höstaktivitet; stuterirunda till Jessica Long och Eva Petterson, eventuellt Christer Schildt. 

Förslagsvis månadsskiftet aug/sept. 

6. Niclas föreslår en Hästskötardag då många i stallarna även är hästägare. Bjud in folk utifrån 

och premiera i alla lopp den dagen. 

Ponnygaloppen är på utdöende på Jägersro och fungerar inte längre som rekryteringsgrund. 

Förslag om att låta ungdomar från till exempel ridskolor gå med hos en tränare under en dag. 

Pågår arbete via Mimmi Jarl för att öka upp intresset. 

7. Derbyt, vattenbrist påverkar banans öppettider. Nya banan diskuterades också. 

8. Beslutades om blomsterutdelning: Derbyt: löp 1-3 Julli, Bodil 4+8+9+10, Ulf 5+7 och Birgit  

 lopp 6. 15/8 Kristina och Monica, 29/8 Anja, 5/9 Birgit 

9. Bäst presenterade ekipage, Anna glömde nämna Målericentralen. Vi kan se viss effekt, fler  

anstränger sig för att göra hästarna fina. Anja skickar SMS till samtliga tränare dagen före 

tävlingar. 

10. Nästa möte den 13/8 kl 18.30, avanmälan kan ske senast söndag kl 18 till Birgit, nu även via 

mail.  

 

Lill Winberg   Monica Jansson 

 sekreterare    ordförande 


