Protokoll fört vid styrelsemöte inom Skånska Fältrittklubben måndagen den
24 augusti 2015 (nr 6)
Plats: Jägersro, styrelserummet
Tid: kl 17.00‐19.00
Närvarande: Jacqueline Henriksson (ordförande), Jan Carlson, Håkan Birger, Johannes Efstratiadis,
Inge Knutsson, Per Larsson och Staffan Lidström.
Adjungerade: Rein Kuningas (SATF), Agne Rudenstam (Skånes GS), Caroline Grönvall (Ung Galopp)
Övriga: Bo Gillborg (SG), Pia Skoog (SG), Stefan Olsson (sekr SFK)
Förhinder: Jessica Long (SSGTF)

Jacqueline Henriksson hälsade välkommen till dagens styrelsemöte inom Skånska Fältrittklubben.
§1 Val av justerare
Jan Carlson valdes att justerara dagens protokoll.
§2 Fastställande av dagordning
Utsänd dagordning fastställdes.
§3 Fastställa protokoll nr 5, 2015
Styrelsen godkände protokoll nr 5, 2015.
§4 Rapport ordförande
a. Diskussionskvällen den 20 augusti
Jacqueline redogjorde för diskussionskvällen som SFK arrangerade tillsammans med Skånes
Galoppsällskap den 20 augusti. SG:s VD Ulf Hörnberg var även närvarande. Ett utförligare
referat från kvällen finns publicerat på SFK:s hemsida. Den mest tongivande punkten under
mötet var den alarmerande minskningen av antalet hästar i träning, i synnerhet bland
unghästarna. Överlag tycks det finnas en förståelse för att vi måste hitta nya vägar för att
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vända den negativa trenden. SATF har emellertid redan, som en direkt reaktion på mötet,
lämnat in en skrivelse till SG, trots att några konkreta förslag till förändringar ännu ej finns
redovisade. Lite mer eftertänksamhet efterlystes.
På diskussionsmötet behandlades bland annat även avgifter, en utveckling av Strandängen,
möjligheter att efteranmäla till Derbyserien, information och öppenhet, fördelningen av
fullmäktigeledamöter och Riksgaloppens framtid.
§5 Fastställa datum för Svenskt Derby 2016
Jacqueline redovisade utfallet av det strategimöte som styrelsen haft tidigare på
eftermiddagen. Även 2016 kommer Svenskt Derby att ridas på en lördagskväll i juli.
§6 Rapport styrelseledamot Jan Carlson
a. Skånes Galoppsällskaps styrelsemöte
Som SFK:s representant i SGS styrelse gav Jan Carlson en rapport från hästägareföreningens
senaste styrelsemöten. Sedan Agne Rudenstam trädde in som ordförande i höstas har
styrelsen vitaliserats, större fokus har lagts på konkreta hästägarfrågor. På senaste
styrelsemötet efterfrågades fler åtgärder som kan skapa ett ökat mervärde för hästägarna,
exempelvis blommor, champagne, DVD‐skivor och bilder från loppet. Styrelsen beslutade
att ta fram en kostnadskalkyl för ytterligare åtgärder.
SFK och SGS delar idag på uppdraget att dela ut priser och bjuda vinnande hästägare på
champagne. Vikten av ett fortsatt samarbete och ett bättre fungerade mentorskap i
förhållande till nya styrelsemedlemmar diskuterades.
§7 Rapport marknad
a. Utfall och utvärdering av arrangerade storloppsdagar 2015
Bo Gillborg och Pia Skoog redogjorde för de storloppsdagar som arrangerats fram till dags
dato. Volatile‐dagen var inte planerad men blev väldigt lyckad med stor publik och medial
uppmärksamhet. Även Pramms‐kvällen hade fler besökare jämfört med fjolåret.
Samarbetet med Triangeln lockade 1 300 av de drygt 4 000 personer som besökte
Derbydagen. Ett upplägg som förhoppningsvis kommer att fortsätta nästa år.
Derbybanketten behöver däremot lyftas. Inge föreslog att mot en något högre första insats
till Derbyt dela ut tio fribiljetter till festen. En satsning som kan förverkligas till
Jubileumsderbyt 2017. Styrelsen beslutade att jobba vidare med idén. En ytterligare
satsning på Derbyfrukost och eventuell spårlottning efterlystes även.
Artistduon Samir och Viktor var det stora dragplåstret till Oaks/Familjedagen. Den
sammalagda publiksiffran för Derby och Oaksdag var dubbelt så hög i år jämfört med
fjolåret.
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§8 Rapport ekonomi
a. Resultatrapport juni 2015
Resultatrapport delades ut till mötesdeltagarna. Generellt ligger siffrorna i fas med budget.
Enligt redovisningen har det dock delats ut mer prispengar än budgeterat. Denna avvikelse
är relaterad till det extra tillskott om sammalagt 5 miljoner kronor som vardagsgaloppen
tilldelades inför 2015. Beloppet var inte inräknat då budget fastställdes. Styrelsen efterlyste
avvikelser i procent i redovisningen.
§9 Rapport anläggning
Jägersros startboxar håller på att skeppas till Sverige och förväntas anlända i månadsskiftet
september‐oktober. I sammanhanget väcktes frågan om vad Jägersro ska göra med de
gamla starboxarna. En invigningsceremoni ska hållas när de nya startboxarna är på plats.
Med undantag från en period i somras har såväl tävlings som träningsbanan varit riktigt bra.
Underhållet fungerar fint och klagomålen är få. Önskemål om snabbare rutiner i samband
med ilastning i startboxarna efterlystes.
Nyckel till den mekaniska hästen Plastic Wonder finns nu tillgänglig på sekretariatet. Ett
enklare nyttjandeavtal har tagits fram.
SATF har framfört önskemål om bättre skyltning av banornas öppettider. Eftersom tiderna
ändras regelbundet blir skyltningen snabbt inaktuell. Bo Gillborg fick i uppdrag att se över
och uppdatera informationen. SATF efterlyser även en saftblandare (varningsljus) eller
dylikt som indikerar när arbete sker på CT‐banan.
§10 Skrivelse SATF
Amatörtränarföreningen har lämnat en skrivelse till SFK rörande dubbel prispott vid hävda
löpningar och de höga avgifterna.
Frågan om dubbel prispott diskuterades. Upplägget får ofördelaktiga konsekvenser,
exempelvis oskäligt höga vinstsummor för vissa hästar. Bättre vore att dela löpningen vid
senare tillfälle eller helt enkelt låta prispengarna föras över till kommande år.
Beträffande avgifter, exempelvis ägarbyten och TDS‐system, bör dessa motsvara de
kostnader/resurser de belastar SG:s kansli. Det finns goda skäl att återinföra
transportbidragen under de vintermånader som Jägersro inte tävlar, något som SFK:s
styrelse ställer sig bakom.
SFK bifaller delvis SATF:s skrivelse och kommer att vidare bereda frågorna.
§11 Nya medlemmar
Styrelsen godkände Tommy Johansson som ny medlem.
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§12 Övriga frågor
Se §9
§13 Inför nästa styrelsemöte
Nästa styrelsemöte i SFK hålls måndagen den 5 oktober. Marknadsavdelningen fick i
uppdrag att arbeta vidare med frågan om paketeringen inför nästa års Derbyfest samt
eventuell artist på Derbydagen.

Ordförande tackade deltagarna och förklarade mötet avslutat.

Justeras:

Vid protokollet:

Jacqueline Henriksson

Stefan Olsson

Jan Carlson
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