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1. Ordförande öppnade mötet.  

2. Föregående mötesprotokoll godkändes. 

3.   Kassören meddelade att vi har 33855,06 kr i kassan. Just nu 84 medlemmar varav 14 

familjemedlemmar. Räkningen för årsmötet har inte kommit än. 

4. Fem å följa, mötet beslutade fortsätta trots det skrala intresset. Viktigt att kassören får reda 

på vilka som ska ha vinsterna när tävlingen är över samt att rapport om läget sker 

kontinuerligt, förslagsvis en gång i månaden, Monica pratar med Niclas. 

Dansk derby 11/8, bussresan diskuterades. Förslag om att ha en mindre buss alternativt ett 

minsta antal anmälda för att det ska bli av. Anja kollar upp vad som är möjligt. Vem vill ta 

över efter Monica? Ulf frågar Håkan Birger och Per Larsson om det finns intresse för SG att 

bjuda sin personal på resan. Ulf kollar även om det är möjligt att lösa frågan om gratis 

inträde för medlemmar i SGS,kontaktar den danska hästägarföreningen. 

 

Monica rapporterade från SFKs styrelsemöte. Grupp startad avSG för att utreda 

vintergaloppen, deadline slutet av augusti, sedan extrastämma för att ta beslut. Trädäck 

invigs på Prammsdagen, sponsrat av ägarna till Hurricane Red. 

Strategisk verksamhetsplan som delas ut på måndag ska sedan kokas ner till en per bana. 

Göteborg kommer att få läktare, flera områden är redan uppfräschade. 

 

Diverse diskussioner om andra aktiviteter än grillkväll, ledde inte till några beslut. Annat 

som diskuterades var jockeys reseersättningar, skulle det gynnas oss att vara en avdelning i 

SFK, hantering av hästägarkort, utskick och kostnad för program. 

5. Kan vi få SGS medlemskort att gälla som entre till Klampenborg? Pramms startlista kom 

idag, en tysk häst är anmäld. Tidigare Riksgalopphästägare har fått inbjudan.  

Monica visade upp två leaflets, gällde sponsring av löpdagar. 

6. Hästarnas mästare, även här kan man sponsra samt namnge ett lopp den dagen. Hästantalet i 

träning sjunker behövs konsekvensanalys av läget. Kan sändningarna på söndagarna få upp 

intresset? 

Styrelsen godkände att vi bidrar med ett pris till Grand National på Strömsholm. 

7. Blomsterutdelning; 19/6 Kristina Sandrup, 26/6 Birgit Gerdtsson 

8. Diskuterades varför ambulans tog så lång tid när Shane skadade sig. Ascotbanan, framfördes 

önskemål om vindskydd för åskådare. För häst anmäld i DK betalas insats och gästbox till 

olika konton vilket vi inte kan göra något åt. Fråga om var anmälningslistorna till Breeders i 

DK finns. Artikel på SGs hemsida om insatslopp har tillkommit på SGS initiativ samt även 

rättelse av info på grinden på Jägersro. Vi har framfört till Håkan Birger att vi ska vara 

remissinstans angående Bara galopp. Förhoppning finns om att SGs nya hemsida ska bli 

bättre än nuvarande. 

9. Nästa möte 10/6 Stallcafeét Jägersro klocka 18,30 


