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Närvarande: Monica Jansson Birgit Gerdtsson Kristina Sandrup  Lill Winberg  

Jan Östlund Niclas Cronberg Anja Rhodin Bodil Brandoné Julli Jarlsbo 
 

1. Ordförande öppnade mötet.  

2. Föregående mötesprotokoll godkändes. 

3.   Kassören meddelade att vi har 31487,06 kr i kassan. Just nu 85 medlemmar varav 14 

familjemedlemmar. Räkningarna för årsmötet och två styrelsemöten är nu betalda. 

4. Monica rapporterade från SFKs styrelsemöte och årsstämma. Publik har ökat med 9% totalt 

och med 47% på onsdagar. Bara Galopp, finns samverkansavtal mellan SG-BPA-Svedala 

kommun. 

Fem å följa, Monica tar över redovisningen. 

Buss Dansk Derby, 1 offert så långt, fler väntas inkomma. SFKs medlemmar får samma 

villkor som förra året. Diskuterades möjligheten att komma in på Klampenborg utan avgift. 

Diskuterades hur stor förlust vi kan acceptera för resan och 5000 kr sattes som gräns. För det 

krävs minst 35 som åker med och att det kostar 250 kr för medlemmar och 350kr för icke 

medlemmar om det är en buss för 50 personer. Sista anmälningsdag sattes till 24/7 och 

bindande anmälan. Slutligt beslut om resan tas när Anja fått in alla offerter. Monica tar emot 

anmälningar och Anja och Lill ordnar med förtäring innan vi kliver ombord. Infoblad 

behöver skickas ut kring den 12/7 och vi försöker få med info i programbladen 5/7 och 

programmet efter Derbyt. Monica lämnar förslag om utformning till styrelsen. 

5. Niclas funderar vidare om hästskötardag till nästa möte. 

6. Ny utrustning i galoppdomstolen har gjort att det inte behövs ny kamera på upploppet. 

Diskuterades lämpliga åtgärder för att jockeys ska höra/uppmärksamma att ett lopp är avlyst. 

7. Blomsterutdelning; 24/7 Julli, 14/7 Bodil och Julli, 14/8 Bodil 

8. Galopptips, tipsen har gått bra och man ligger på plus, vilket även gläder ATG. Lopp från 

Danmark kan ses på fasttrackracing.dk. Spelet på galopp har ökat nu när man kan spela på 

fler banor. På ATG Sport kan man spela på derbyhästarna till fast odds.  

Diskuterades det fortsatt låga antalet hästar i träning, utformning av propositioner samt om 

det förekommer snobbism, dvs negativ attityd mot så kallat vanligt folk. 

9. Nästa möte 19/8 Stallcafeét Jägersro klockan 18,30 


