Protokoll fört vid styrelsemöte inom Skånska Fältrittklubben måndagen den 9
november 2015 (nr 8)
Plats: Jägersro, styrelserummet
Tid: kl 16.00‐17.50
Närvarande: Jacqueline Henriksson (ordförande), Håkan Birger, Jan Carlson, Johannes Efstratiadis ,
Per Larsson (från §3) och Staffan Lidström (från §3).
Adjungerade: Charlotte Sjögren (SATF), Agne Rudenstam (Skånes GS), Carolin Grönvall (Ung Galopp)
Övriga: Bo Gillborg (SG), Stefan Olsson (sekr SFK)
Förhinder: Inge Knutsson, Jessica Long (SSGTF)

Ordförande hälsade välkommen till dagens styrelsemöte inom Skånska Fältrittklubben.
§1 Val av justerare
Johannes Efstratiadis valdes att justerara dagens protokoll.
§2 Fastställande av dagordning
Styrelsen godkände dagordningen.
§3 Fastställa protokoll nr 7, 2015
§3, rutiner vid prisutdelningarna. Carolin har gjort förfrågningar bland några
galoppungdomar. Styrelsen var enig om att engagerade ungdomar i tonåren är mest
lämpade för uppgiften.
§6 Håkan ska undersöka möjligheterna att bjuda in kungahuset inför jubileumsderbyt. Jan
och Per har inte kommit så långt i arbetet med After Season‐fest och festaktiviteter inför
Derbyt 2016.
§8 De gamla startboxarna är nu sålda.
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§11 a. Åtgärder har vidtagits avseende markering vid skötsel av Cushiontrack‐banan. När
traktorn kör banan finns det en tydlig varningskon utplacerad.
§11 b. SATF har kontaktat STS i frågan. Proffstränare kan inte hyra ut boxar i andra hand.
Däremot finns ett stallhotell i ungdomsstallet, vars koncept eventuellt skulle kunna
utvecklas.
§11 c. Håkan har upprättat en dialog med Blommeröds Galoppsällskap
Styrelsen godkände protokoll nr 7, 2015.
§4 Rapport ordförande
Förhandlingar pågår med representanter från SG:s styrelse i frågan om en ny
koncernstruktur. Parallellt med dessa förhandlingar har SG:s fullmäktige utsett en
arbetsgrupp som ska utreda galoppsällskapens roll i organisationen och fördelningen av
fullmäktigeledamöter. Denna arbetsgrupp har emellertid bara haft ett möte sedan i maj.
Styrelsens uppfattning är att frågorna går hand i hand.
Budgetarbetet är i full gång. Budgeten kommer att diskuteras vid styrelsemötet den 7
december.
§5 Rapport sport
Säsongen på Jägersro närmar sig sitt slut. Arbetet med fördelningen av prispengar är igång.
Några större resursökningar för 2016 är dock inte att vänta. Antalet galopphästar i svensk
träning är nu nere i ca 950. Jägersros storloppsprogram kommer att redovisas på nästa
styrelsemöte.
§6 Rapport marknad
a. Arbetsgrupp (Per, Jan, marknadsavdelning)
Se §3.
b. Övrigt
De närmaste två åren blir händelserika ur ett svenskt galopperspektiv, med öppnandet av
nya Bro Park och Derbyts 100‐årsjubileum.
På grund av ägarskifte kommer Bilgruppen i Lund inte att sponsra Derbyt nästa år. Även
samarbetet med Scandic kommer att upphöra. Arbete med att etablera kontakt med nya
partners samt artistbokning till Derbydagen pågår.
§7 Rapport ekonomi
a. Resultatrapport september 2015
Intäktssidan följer budget väl. Även på kostnadssidan är avvikelserna små. En ny harv till
träningsbanorna, utbytt ytterrail, samt förbättrad banbelysning är tre investeringar som
väntas de närmaste månaderna.
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b. Utförligare redovisning av marknadsbudget
De tre storloppsdagarna Pramms, Derby och Oaks har samtliga hållit sig inom budget.
§8 Rapport anläggning
a. Övertagande av stall
Stall 30a, som tidigare har hyrts av Ole Larsen, kommer fortsättningsvis att hyras av Dina
Danekilde.
b. Övrigt
Schemat för vinterkörning av banorna är klart. Tävlingsbanan hålls igång fram till sista
tävlingsdagen och prepareras därefter endast om vädret tillåter. Vinterkörningen fokuseras
på rakbanorna.
En ny plåt har tillverkats, som kommer att ersätta de tidigare ringarna under de dagar
tävlingsbanan är blöt.
De gamla startboxarna är sålda. De nya hade premiär förra söndagen och fick ett positivt
mottagande bland såväl tränare som ryttare.
Bearbetningen av Cushion‐tracken har ändrats något för att göra den jämnare och mer
stabil.
Banbelysningen behöver kompletteras på de ställen där travbanans nya belysning inte når.
Skyltarna som visar banornas öppettider visar fel information. Styrelsen konstaterade att
det är bättre att plocka ner dem helt och främst uppdatera hemsidorna med rätt
information.
En eventuell framtida ombyggnad av stall 31 och behovet därav diskuterades. Idag finns
mögelangrepp i taket, vilket medför att innertaket sannolikt måste rivas. Ett alternativ är
att bygga om stallet till uteboxar med spolmöjligheter. Styrelsen beslutade att ge Per i
uppgift att kostnadsfritt undersöka stallet och återkomma med bättre underlag.
§9 Inför höststämman
Direkt efter styrelsemötet arrangerades SFK:s höstsstämma. Ordförande förtydligade att
den skrivelse som skickats in av medlem skulle behandlas under §5, information från
styrelsen, och inte som ett hänskjutet ärende. Vidare konstaterades att inga motioner eller
motförslag till valberedningens förslag till fullmäktigeledamöter har inkommit.
§10 Nya medlemmar
Inga nya ansökningar om medlemskap har inkommit sedan förra styrelsemötet.
§11 Övriga frågor
a. SATF
Attityden mot de aktiva (särskilt från SG):
SATF:s representant Charlotte Sjögren informerade om att några av föreningens
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medlemmar anser sig ha blivit dåligt bemötta av SG:s personal, t ex vid byte av stall och i
samband med utbildningar.
Dålig framförhållning och fördyrande faktorer avseende licenskurser
SATF anser att det är svårt att få övergripande information om när och var olika kurser
arrangeras. Vidare blir det väldigt dyrt för personer från Skåne att resa upp till Stockholm
för att delta. Detta hämmar i sin tur rekryteringen av nya aktiva till sporten.
Vidare konstaterades att nyrekryteringen tycks fungera bättre i Stockholmsområdet än i
Skåne. Här spelar förläggningen av kurserna sannolikt stor roll. Även utbildningsaktiviteter
inom ponnygaloppen på Jägersro har minskat dramatiskt under senare år.
Styrelsen efterfrågade kompletterande information från SATF, som i sin tur kan ligga till
grund för en handlingsplan. Ärendet hänsköts till styrelsemötet den 7 december.
Obehörig användning av Cushiontrack‐banan
SFAF har noterat att såväl trav‐ som ridhästar nyttjar Cushiontrack‐banan.
Konstaterades att endast galopphästar får använda träningsbanan.
§12 Inför nästa styrelsemöte
Nästa styrelsemöte arrangeras den 7 december.
Ordförande tackade deltagarna och förklarade mötet avslutat.

Justeras:

Vid protokollet:

Jacqueline Henriksson

Stefan Olsson

Johannes Efstratiadis
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