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Sekreterare Ordförande 

PROTOKOLL SGS STYRELSE 2019-03-04 

    

Närvarande: Monica Jansson Birgit Gerdtsson Kristina Sandrup  Lill Winberg  

Jan Östlund Julli Jarlsbo 
 

1. Ordförande öppnade mötet.  

2. Föregående mötesprotokoll godkändes. 

3.   Kassören meddelade att vi har 34478,06 kr i kassan. Just nu 60 medlemmar varav 10 

familjemedlemmar. Föreningen gick med förlust av 5861 kr under 2018. Senaste 

medlemsmötet kostade föreningen 3614 kr.. 

4. Från SFKs styrelsemöte: Propositionerna har kommit. Pramms rids 19/5. 5/7, fredagslöp 

med en aktivitet kallad Hästarnas mästare, tävling mellan hästmänniskor från olika grenar. 

Dränering av stora banan är påbörjad, ska öppnas igen 11/3. Ger kort om tid att träna inför 

första löpdagen. På söndagar vill man ta hit olika utställare/sponsorer för att dra hit folk. 

29/5 blir första tvåårslöpet. V64 blir på söndagar. Owners club, samma pris som 2018. Pågår 

förhandlingar med travet angående storbildsskärm. Det är ändrade öppettider på de olika 

banorna. 

 SFKs möte angående Bara Galopp, SGS behöver få insyn i ett senare skede om banans 

utformning, detta behöver vi ställa som ett krav. SGS borde även vara representerade i 

arbetet med propositionerna.Vardagsgaloppen gynnas fortfarande inte tillräckligt vad gäller 

prispengar. 

SGS årsmöte, kallelse senast 11/3 till mötet 8/4, sista anmälningsdag 4/4. Förslag om att ta 

hit Per Larsson eller Håkan Birger. Kristina Sandrup försöker kontakta Fredrik Reuterskiöld. 

Förtäring blir räksmörgås. Valberedning är klara. Motioner ska vara inne senast 14 dagar 

före.  

Övriga aktiviteter: bäst presenterade ekipage, Anja ordna biobiljetter? Fem å följa: Monica 

kollar om Niclas vill fortsätta hålla i det, Lill som reserv. Förslag på max 5 rader á 100 kr. 

Fundera till nästa möte om hästskötardag där vi har ett löp.  

5. Kan vi använda bord framför Derby Club för att informera om SGS? Eventuellt tävling med 

bussresa till Dansk Derby som pris för att locka folk. 

6. Santa Anita har stängt pga många skadade hästar på kort tid. 

7. Blomsterutdelning fortfarande oklart läge. Efter mötet har det blivit klart att vi fortsätter som 

tidigare. 

8. Läktare i GBG, fråga kom upp om varför det blivit så akut. Hur ska vi kunna hålla tävlingar 

efter 2022 på Jägersro, finns en plan B? Varför ökar inte hästantalet? För lite satsning på de 

utanför banan, dvs handikapphästarna. Ponnygalopp kan vara en väg in för att öka 

hästantalet. Går det att få in annons i programmet från de som sponsrar SGS? 

9. Nästa möte blir i samband med årsmötet.  


