Protokoll fört vid styrelsemöte inom Skånska Fältrittklubben måndagen den
17 oktober 2016 (nr 8)
Tid: kl 17.30‐20.20
Närvarande: Jacqueline Henriksson (ordf), Per Larsson, Jan Carlson, Staffan Lidström, Johannes
Efstratiadis, Håkan Birger (per telefon §1‐6).
Adjungerande: Agne Rudenstam (SGS), Carolin Grönvall (Ung Galopp)
Övriga: Bo Gillborg (SG), Dennis Madsen (SG, §1‐4), Pia Skoog (SG), Jessica Jankerup (SG, §1‐4),
Christian Holm (§5a), Stefan Olsson (sekr)
Frånvarande: Inge Knutsson, Fredrik Reuterskiöld (SSGTF), Charlotte Sjögren (SATF)

Ordförande hälsade välkommen till dagens styrelsemöte.
§1 Val av justerare
Per Larsson valdes att jämte ordföranden justerara dagens protokoll.
§2 Fastställande av dagordning
Styrelsen fastställde tidigare utsänd dagordning.
§3 Fastställa protokoll nr 7 2016
Banbelysningen är i stort sett testad och klar. Belysningen vid målgång ska dock
kompletteras av STS (§3). Vidare noterades att låset till medicinskåpet i stall 30b
fortfarande inte är åtgärdat (§3). Cirka 60 personer deltog vid informationsmötet den 29
september (§13).
Styrelsen godkände protokoll 7, 2016.
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§4 Sport
a. Fastställande av tävlingskalender 2017 samt spelformer
Sportchefen redogjorde för det aktuella läget i tävlingsplaneringen för nästa år.
Galoppdagarna är i stort sett fastställda. Dessa kan dock fortfarande flyttas mellan banorna
internt. Jägersro har 26 alt 27 tävlingsdagar med vårpremiär den 2 april och finaldag den 30
november. Norra Skånska Regementets Minneslöpning, en förlöpning inför Pramms
Memorial, kan eventuellt uppgraderas till Listed.
Svensk Galopp har fört stora diskussioner med ATG gällande Dagens Dubbel‐dagarna.
Galoppen behåller dock 10 DD‐dagar 2017, varav två infaller på söndagar. Jägersrogaloppen
är värd för hälften av dessa.
Styrelsen antog föreslagna tävlingsdagar för 2017.
b. Publik och spelsiffror 2016
Noterades att publiksiffrorna varit något lägre i år jämfört med 2015. Mycket talar dock för
att den totala spelomsättningen kommer att bli bättre.
c. Derbykommitténs arbete
Noterades att jubileumsderbyt blir en satsning i miljonklassen samt att målgrupper måste
identifieras och tydliggöras. Derbykommitténs arbete fortsätter i ärendet.
d. Fastställande av Derbydag 2017
Styrelsen har tidigare fastställt Derbydagen 2017 till helgen 15‐16 juli. Eftersom söndagen
den 16 juli har fått DD‐status vore det ofördelaktigt att lämna över dagen till travsporten.
Styrelsen förde en diskussion kring för och nackdelar med att tävla hela helgen eller
alternativt enbart på söndagen. Spelformerna är ett tungt vägande argument för att lägga
Derbyt på söndagen.
Styrelen beslutade att Svenskt Derby rids söndagen den 16 juli. Vidare beslutades att inte
arrangera några galopptävlingar på lördagen. På lördagen ska fokus istället läggas på
festligheter inför söndagens stora jubileumsdag. Detaljer i frågan hänsköts till
Derbykommittén.
§5 Information från ordförande
a. Blommeröd
Christian Holm var inbjuden för att tala lite om framtiden för Blommeröds galoppbana, eller
Strandängen som den numera kallas. Blommeröds Galoppsällskap kräver svar från SGs
ledning vad som gäller inför framtiden, men önskar först förankra sin ståndpunkt hos SFKs
styrelse.
Blommeröd söker fortsatt stöd för att bedriva tävling och träning med fokus på hindersport,
arabgalopp och låghandicap‐hästar. På området finns ett 80‐tal boxar. Banan behöver bland
annat kompletteras med ny rail. I år har ett antal hinderlopp ridits på banan i SGs regi.
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Noterades att Blommeröd kan fylla en viktig funktion för hindersportens fortlevnad
eftersom inga hinderlopp kan ridas på Bro Park. Verksamheten kommer dock att kräva ett
stort ideellt engagemang.
Styrelsen konstaterade att Blommeröd behöver ett stöd från SFKs sida. Medel ska dock
primärt äskas från SG.
b. Skånegaloppens framtid
Ordförande redogjorde för de diskussioner som pågår om att ytterligare integrera SFKs
verksamhet i SG. Som ett första steg föreslår styrelsen att bilda ett aktiebolag, SFK AB.
Ytterligare information om detta kommer att ges på SFK:s medlemsstämma i höst.
En fortsatt integration kan enligt styrelsen bara ske om vissa krav är uppfyllda. Det handlar
primärt om sällskapens mandatfördelning i fullmäktige, markförvärv till ny bana i Skåne,
samt en ökad decentralisering.
Vad gäller styrgruppens arbete har ett flertal möten ägt rum med referensgrupperna, travet
på Jägersro samt med olika kommuner. Arbetet kommer att mynna ut i ett beslutsunderlag
som beräknas vara klart i december. Beslut i SGs stämma kan ske först i mitten av januari.
§6 Marknad
a. Ekonomiskt utfall av storloppsdagar
Konstaterades att publiken har varit lägre på storloppsdagarna jämfört med 2015. I
jämförelse med 2014 är siffrorna emellertid högre. Ur ett ekonomiskt perspektiv håller sig
marknadssatsningarna inom budget. Marknadsintäkterna har dock minskat något.
b. Marknadsbudget 2017
SFK kommer att äska mer marknadsmedel från SG inför det 100:e Svenska Derbyt.
Marknadsintäkterna bör även öka med större uppmärksamhet kring detta stora
arrangemang.
§7 Ekonomi
a. Resultat t o m augusti 2016
De flesta posterna ligger i linje med budget. Största avvikelsen är hästägarpremierna som
blivit större än beräknat. Anläggningskostnaderna har ökat något i och med rivningen av
stall 31.
Sportchefen har bett om att få lyfta 600 000 kronor av prismedel som aldrig betalades ut
2014. Dessa måste lösas upp i år. Därför måste nya löpningar skrivas ut under hösten. Detta
godkändes av styrelsen.
b. Budget 2017
Budgetarbetet är påbörjat men någon färdig budget finns inte per dags dato.
Cushiontrack‐banan på Husiefältet är i stort behov av renovering. En totalrenovering
beräknas kosta 3‐4 miljoner kronor fördelat på en avskrivningstid om fem år. En renovering
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anses vara nödvändig för att upprätthålla Jägersro som ett konkurrenskraftigt
träningscentra.
Vidare behöver plåten samt vältarna som bearbetar stora banan bytas ut. Ledvolten är
dessutom i behov av en uppfräschning inför 100‐årsjublieet, tillsammans med en bit rail
samt ett antal grindar. Beträffande uppförandet av ett nytt stall 31 är inget beslut taget än.
Sportligt sker en satsning på Derbyserien nästa år samt 2018.
§8 Anläggning
a. Cushiontrack‐banan
Se §7b
b. Serviceavgifter 2017
Nuvarande system är krångligt och tar upp stora administrativa resurser. Ett helhetsgrepp
och en översyn kommer att ske de närmaste månaderna. Ordförande och Bo Gillborg
kommer att ta fram ett nytt förslag.
c. Anläggningsbudget 2017
Se §7b
§9 Höststämman
SFKs höststämma hålls måndagen den 14 november. En kallelse tillsammans med
valberedningens förslag till fullmäktigeledamöter måste skickas ut senast den 24 oktober.
Ordförande väckte frågan om en punkt gällande bildande av ett AB skulle vara med på
föredragslistan.
I samband med stämman kommer Andreas Parkosidis att ge uppdaterad information om
styrgruppens arbete.
§10 Nya medlemmar
Inga nya medlemsansökningar hade inkommit sedan förra styrelsemötet.
§11 Övriga frågor
a. Jullunch
Föreslogs att arrangera en liknande jullunch som ifjol tisdagen den 13 december, kl 12.00.
b. Hemsida
SFKs hemsida är i behov av en uppdatering och uppfräschning. Styrelsen föreslog att
sekreteraren ser över hemsidan och eventuellt flytta över den till ett nytt webbhotell.
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§12 Inför nästa styrelsemöte
Nästa styrelsemöte arrangeras i samband med höststämman den 14 november.

Ordförande tackade styrelseledamöterna och förklarade mötet avslutat.

Justeras:

Vid protokollet:

Jacqueline Henriksson

Stefan Olsson

Per Larsson
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