
PROTOKOLL SGS STYRELSE 2019-01-28

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

1. Ordförande öppnade mötet. 

2. Föregående mötesprotokoll godkändes.

3.  Kassören meddelade att vi har 26584,06 kr i kassan. Vid årsskiftet fanns 30009,06 kr i 
kassan och 100 medlemmar varav 16 familjemedlemmar. Föreningen gick med förlust om ca
5800 kr under 2018. Julfesten gick med vinst på 1033 kr. Derbybuss och årsmötet stod för 
de största kostnaderna under året.

4. Monica rapporterade att det är osäkert hur många styrelsemöten som SFK kommer hålla 
framöver.
Är inplanerat 11 söndagslöp, 13 onsdagslöp, 1 fredags och 1 lördagslöp på Jägersro.
Anna Thelander jobbar på marknad, arbetar med att göra det trevligare utanför Owners.
Stallrunda 30/3 + Dubai World Cup. Bo Gillborg arbetar halvtid med Bara Galopp. Håkan 
Birger är tillfällig anläggningsansvarig, Johan Reuterskiöld anlitas som banarbetare.
Planeras finnas publikvärdar på söndagarna. Mimmi Jarl är anställd av SG, arbetar med 
ungdomssatsning tillsammans med Anna Thelander.
SFK kommer hålla infomöte någon gång febr/mars.
Inga propositioner är ute än.

SGS planerar hålla medlemsmöte innan årsmöte med fokus på betalningsterminer till 
insatsloppen, Monica kontaktar Stefan Jönsson om lämplig dag.
Årsmöte kommer hållas 8/4 kl 18.30, kallelse skickas ut senast 11/3. Birgit kontaktar Eva 
Pettersson och påminner om valberedningen.

5. Inget nytt om hästskötardag.
Mimmi Jarl och Fredrik Johansson var på Flyinge för att värva till ponnygaloppen, saknas 
aktiv förening i Skåne.

6. Diskuterades orsaker till det sjunkande antalet hästar i träning samt om hästägarna kommer 
ha något som helst inflytande över den nya banan. 

7. Monica kollar om SG fortfarande kommer att stå för blommorna som vi delar ut.

8. Framfördes besvikelse över att sponsorerna inte blev inbjudna till julfesten, det enda de fick 
var ett tack i sista banprogrammet. Ulf fortsätter ragga sponsorer, vi fortsätter med 
biobiljetter till bäst presenterade ekipage även under 2019.
Ta hit konsulten för Bara Galopp är förslag som medlemsaktivitet.
Kommer ej bjuda in adjungerad från SFK längre till SGS styrelsemöten, vid behov kommer 
Håkan Birger tillfrågas.
Vi behöver hitta 1-2 frågor att driva för att vinna gehör högre upp, fundera till nästa möte.

9. Nästa möte den 4/3 kl 18.30, avanmälan kan ske senast söndag kl 18 till Birgit, nu även via 
mail. 

Lill Winberg Monica Jansson
Sekreterare Ordförande


