
PROTOKOLL SGS STYRELSE 2018-10-15

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

1. Ordförande öppnade mötet. Bo hälsades välkommen. Jan Östlund hade inte fått de senaste 
kallelserna, visade sig bero på att det lagts in en felaktig e-mail adress.

2. Föregående mötesprotokoll godkändes.

3.  Kassören meddelade att vi har 35114,06 kr i kassan och 95 medlemmar varav 16 
familjemedlemmar. Fakturan från juni månads möte har inte inkommit och inte de från de 
två föregående mötena. Sponsring från P. Larsson har inte kommit, saknas även pengar från 
SFK. 

4. MJ: Från SFK: handlade om den nya banan men inga direkta nyheter. Ska läggas nytt 
underlag i longervolterna. Man ska även ta fatt i ponnygaloppen och en förening SFKs 
ponnygalopp är under uppstart.
Strategidiskussion, grupperna kommer att fortsätta arbeta med både långsiktiga och 
kortsiktiga mål. Kommer krävas prioriteringar både centralt och lokalt för att omsätta det i 
praktiken.
13/12, SFKs Julbord på Törringelund.
Hans Adielsson slutar, Paul Fitzsimmons tar över.

Åringsauktionen på Tammsvik, 106 anmälda, 14 avanmäldes, 10 återköptes och 82 såldes, 
en del av dem var förtäckta återköp. Få av de mindre tränarna handlade.

Stockholm Cup, fantastiska hästar från GB och DE och fina tävlingar. Uppskattning för 
firandet på Jägersro av våra framgångsrika tränare den dagen.

Medlemsmöte 29/10, inget besked från Fredrik R så Nicholas Cordrey är anlitad istället. 

Förmöte inför fullmäktige, här var valberedningen huvudfrågan.

Info från SGs VD om vad som händer har uteblivit efter den första tiden.

Inställt i Göteborg, lopp flyttade till Bro och Övrevoll.

Jan Östlund föreslog att vi ska ta hit någon som kan spelmarknaden.

Utskick ska göras om av SFAF och SFK ordnad föreläsningsdag 2/11.

5. Hästskötarnas dag, får ligga på vänt till nästa år.
6. Några stordagar kvar bland annat kriteriet 4/11

7. Blomsterutdelning: rättning från föregående protokoll Julli 28/11

8. Julfest 30/11 se vad vi kan bidra med för lotterivinster. Styrelsen enades om vem som utses 
till årets hästägare och Julli ordnar med pris. Samtliga i konsortiet ska bjudas in.
Klagomål på att fakturorna från Svensk galopp ofta är felaktiga.

9. Nästa möte den 12/11 kl 18.30, avanmälan kan ske senast söndag kl 18 till Birgit, nu även 
via mail. 

Lill Winberg Monica Jansson
Sekreterare Ordförande


