Protokoll fört vid styrelsemöte inom Skånska Fältrittklubben måndagen den 5
oktober 2015 (nr 7)
Plats: Jägersro, styrelserummet
Tid: kl 17.00‐20.45
Närvarande: Jacqueline Henriksson (ordförande), Jan Carlson, Håkan Birger, Inge Knutsson, Per
Larsson och Staffan Lidström (från §3).
Adjungerade: Jessica Long (SSGTF), Charlotte Sjögren (SATF), Agne Rudenstam (Skånes GS), Carolin
Grönvall (Ung Galopp)
Övriga: Bo Gillborg (SG), Stefan Olsson (sekr SFK)
Förhinder: Johannes Efstratiadis

Jacqueline Henriksson hälsade välkommen till dagens styrelsemöte inom Skånska Fältrittklubben.
§1 Val av justerare
Håkan Birger valdes att justerara dagens protokoll.
§2 Fastställande av dagordning
§11 c kompletterades med ”Kontakt hindersport, Blommeröd”. Därefter fastställdes
dagordningen.
§3 Fastställa protokoll nr 6, 2015
§6a diskuterades vidare. Idag delar SFK:s styrelse och hästägarföreningen Skånes
Galoppsällskap på uppdraget att dela ut priser/blommor. SGS ansvarar primärt för onsdagar
och SFK för övriga dagar. Uppdelningen behöver inte nödvändigtvis vara så bestämd.
Galoppens ungdomar skulle även kunna vara behjälpliga i sammanhanget. Bättre rutiner vid
prisutdelningarna efterfrågades. Frågan kommer att följas upp av representanter för SFK
och Skånes GS.
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§9 avseende tydligare skyltning av banornas öppettider noterades att någon åtgärd
fortfarande inte är vidtagen.
Styrelsen godkände protokoll nr 6, 2015.
§4 Rapport ordförande
Jacqueline redogjorde för två möten som avhållits den senaste tiden; ett med Jägersros
proffstränarförening, samt ett med representanter för SG/SG AB:s styrelse. Båda
behandlade primärt samarbetet mellan SFK och SG AB. En hel del oklarheter beträffande
samarbetet har klarats upp. SFK:s styrelse kommer i konstruktiv anda att förhandla vidare i
frågan för att på bästa sätt ta tillvara medlemmarnas intressen.
§5 Rapport sport
Bo Gillborg meddelade att rekryteringen av en ny sportchef för Svensk Galopp inte
resulterat i någon tillsatt tjänst. Av den anledningen kommer Bo bland annat ha ansvar för
tävlingsplaneringen samt utarbetandet av propositioner inför nästa år.
Bo har även träffat ATG:s VD Hasse Skarplöth, som besökte Jägersro för ett par veckor
sedan. Ett av ATG:s strategisaka mål de närmaste åren är att utveckla galoppen som
spelprodukt. Galoppen kan inte enbart fungera som ett komplement till travet.
Galoppsporten i Skandinavien befinner sig i ett svårt läge och det finns stor risk att
hästbeståndet minskar ytterligare inför nästa år.
Ett preliminärt tävlingsprogram för 2016 delades ut till mötesdeltagarna. Flera av de
spelstarka onsdagarna blir kvar, samtidigt som ett antal större publika ”premiumdagar”,
företrädesvis på kvällar och helger, får extra uppmärksamhet och resurser.
a. Fastställa datum för Svenskt Derby 2017
Bo Gillborg beskrev upplägget med en ny Derbyserie på Jägersro. Serien bygger primärt på
tre huvudlöpningar, men inkluderar även exempelvis Svenskt Oaks. Huvudlöpningarna rids
under en begränsad period mellan juni och augusti.
För och nackdelar med att arrangera Derbyt i juli diskuterades. Att locka sponsorer mitt i
sommaren är svårt. Samtidigt har de senaste derbydagarna varit lyckade ur ett publikt
perspektiv. Att återgå till augusti nu vore på många sätt ofördelaktigt och rent sportsligt är
det mest optimalt om Derbyt rids som andra lopp i serien.
Styrelsen beslutade att det 100:e Derbyt 2017 rids i juli.
§6 Rapport marknad
a. Arrangerade storloppsdagar 2015 (ekonomiskt utfall)
Inga exakta siffror redovisades. Men sponsorbudgeten är uppnådd och kostnaderna ser ut
att hålla sig inom ramarna. Även publiken har ökat på storloppsdagarna i år.
b. Paketering av Derbyfesten 2016
Vikten av att börja planeringen i tid underströks. Derbyfesten 2016 kommer även att bli ett
viktigt avstamp inför jubileumsupplagan 2017. Kontakt har redan upprättats med större
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artistagenter. Derbyweekenden i stort borde kunna lyftas ytterligare för att göra den mer
attraktiv för ägare med starthästar. En trevligare fest på fredagen och eventuellt även en
lunch på lördagen föreslogs.
En arbetsgrupp bestående av Per och Jan från styrelsen upprättades för att tillsammans
med marknadsavdelningen ta fram fler förslag. En första avrapportering kommer att ske vid
nästa styrelsemöte.
§7 Rapport ekonomi
a. Resultatrapport augusti 2015
En resultaträkning delades ut till mötesdeltagarna. Direkta tävlingsintäkter/kostnader, samt
övriga tävlingsintäkter/kostnader följer budget relativt väl. Prisersättningen visar däremot
en större avvikelse, vilket beror på att de extra 5 mnkr galoppsporten tilldelades inför 2015
inte är inräknade i budget. Underskottet ska senare hanteras inom ramen för SGAB.
En bättre fungerande ekonomisk information och redovisning efterlystes.
b. Kontoteckningsrätt
Styrelsen beslutade att ge SG AB:s nya medarbetare Sanne Jotorp behörighet att för SFK:s
räkning logga in på Swedbank för att göra insättningar och uttag. Punkten förklarades
omedelbart justerad.
c. Utbyte av rail
En bit av den gamla railen finns fortfarande kvar i stallkurvan och behöver bytas ut.
Kostnaden för ny rail är redan budgeterad. Styrelsen godkände att byta ut railen under
hösten eller i början av nästa år.
§8 Rapport anläggning
Bo Gillborg berättade att de nya startboxarna har anlänt till Malmö och kommer att
monteras den närmaste veckan. De gamla startboxarna har sannolikt inget större värde och
kommer antingen att säljas eller skrotas.
Ny belysning, primärt på travbanan, har installerats på Jägersro. Galoppens tävlingsbana
kommer att kompletteras genom sista sväng och bortre lång. För att förbättra belysningen
ytterligare krävs en större investering. Styrelsen beslutade att ta in en offert för att
fastställa kostnad och leveranstid för ytterligare förbättring av banbelysningen, samt att
eventuellt prioritera åtgärden före utbytet av railen.
Den mekaniska hästen Plastic Wonder har varit möjlig att låna de senaste veckorna. Ett
problem är att nyckeln till rummet inte alltid lämnas in i tid. Bättre information och
eventuella förseningsavgifter föreslogs.
§9 Inför höststämman
SFK:s höststämma går av stapeln den 9 november. Ny fullmäktige kommer att väljas och
valberedningen är igång med sitt arbete. Kallelse samt valbredningens förslag ska skickas ut
till medlemmarna senast tre veckor före stämman.

SFK styrelseprotokoll den 5 oktober 2015 (nr 7)

Eventuell föredragshållare diskuterades. Pia Skoog från marknadsavdelningen eller någon
representant för Bro Park föreslogs.
§10 Nya medlemmar
Styrelsen godkände Karolin Jeppsson som ny medlem.
§11 Övriga frågor
a. SATF: Tider och skötsel på Cushiontrack‐banan / säkerhet
Charlotte berättade att ett par incidenter har inträffat den senaste tiden då träningsryttare
inte kunnat se att traktorn kört banan. Risken för olyckor är stor. En tydligare markering när
traktorn är på banan efterlystes. Bo fick i uppdrag att se över rutinerna.
b. SATF: Möjlighet för a‐tränare att hyra enstaka boxar på Jägersro
Idag hyr några a‐tränare in sig hos proffstränare på Jägersro. Men boxplatserna är
begränsade och hästen måste i förekommande fall även vara upptagen på proffstränarens
träningslista eftersom proffstränare enligt gällande regler inte får hyra ut i andra hand.
SATF föreslår att även a‐tränare ska kunna hyra boxar i andra stall på Jägersro, alternativt
hyra en box i ett proffstränarstall utan att hästen behöver byta tränare.
Styrelsen konstaterade att SFK inte äger frågan eftersom det är STS som äger
stallbyggnaderna på Jägersro. SATF rekommenderades att ta kontakt med representant för
STS.
c. Kontakt hindersport, Blommeröd
Blommeröd har uttryckt önskemål om att få stöd av SFK för att utveckla
träningsmöjligheterna på banan. Håkan Birger utsågs till SFK:s kontaktperson i frågan.
§12 Inför nästa styrelsemöte
Nästa styrelsemöte arrangeras i samband med höststämman den 9 november.
Ordförande tackade deltagarna och förklarade mötet avslutat.

Justeras:

Vid protokollet:

Jacqueline Henriksson

Stefan Olsson

Håkan Birger
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