Protokoll fört vid styrelsemöte inom Skånska Fältrittklubben måndagen den 7
december 2015 (nr 9)
Plats: Jägersro, styrelserummet
Tid: kl 18.10‐20.45
Närvarande: Jacqueline Henriksson (ordförande), Jan Carlson, Per Larsson, Staffan Lidström, Håkan
Birger (per telefon från §7b).
Adjungerade: Charlotte Sjögren (SATF), Agne Rudenstam (Skånes GS), Jessica Long (SSGTF), Carolin
Grönvall (Ung Galopp)
Övriga: Bo Gillborg (SG), Stefan Olsson (sekr SFK)
Förhinder: Inge Knutsson, Johannes Efstratiadis

Ordförande hälsade välkommen till kvällens styrelsemöte inom Skånska Fältrittklubben.
§1 Val av justerare
Per Larsson valdes att justerara dagens protokoll.
§2 Fastställande av dagordning
Styrelsen godkände dagordningen.
§3 Fastställa protokoll nr 8, 2015
§6b, marknad. Noterades att samarbetet med Scandic kommer att fortsätta även nästa år.
Styrelsen godkände protokoll nr 8, 2015.
§4 Rapport ordförande
Ordförande rapporterade att ytterligare möten ägt rum med representanter från SGs
styrelse angående en ny koncernstruktur. Arbetet gör nu en paus över jul och nyår. Vidare
betonades vikten av att den avtalsgrupp som tillsatts av SGs fullmäktige får komma igång
med sitt arbete. Gruppen har inte träffats mer än en gång sedan i maj.
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Ett gemensamt strategimöte mellan Svensk Galopps styrelse, sällskapens styrelser, samt
Svensk Galopp fullmäktige har föreslagits i samband med galoppgalan i Malmö den 30
januari.
§5 Rapport sport
a. Fastställande av storloppsprogram
Bo Gillborg redogjorde för storloppsprogrammet 2016. Prissummorna i Grupp‐löpningarna
samt ett fåtal Listed‐löpningar kommer att få förhöjda prissummor. Prispengarna i de
vanliga löpningarna kommer att ligga kvar på samma nivå som 2015. Storloppen rids främst
i samband med så kallade ”Premium Days” där sporten och de bättre hästarna kommer att
stå i fokus.
Propositionen för Derbyserien 2017 kommer att publiceras inom kort. Serien omfattar sju
löpningar mellan juni och augusti med sammanlagt 7,7 miljoner kronor i prispengar, varav 3
miljoner kronor utgör prispotten i den 100e upplagan av Svenskt Derby. Första anmälan är
15 mars.
Vidare kommer det att skrivas ut löpningar för hästar i en lägre klass än idag. Förslag finns
även på en serie för amatörtränade hästar, samt finaler med förhöjda prispengar i flera
olika klasser.
2016 kommer antalet tävlingsdagar i Sverige att minska med fem jämfört med i år, varav
två på Jägersro.
§6 Rapport marknad
a. SFKs jullunch den 15 december
SFKs jullunch där banans lokala champions hyllas är utannonserad och går av stapeln den
15 december.
b. SGs gala den 30 januari
SGs stora galoppgala där 2015 års nationella champions samt årets hästar hyllas går av
stapeln i Malmö den 30 januari.
§7 Rapport ekonomi
a. Ekonomisk rapport oktober 2015
Rapporten delades ut till mötesdeltagarna. Noterades att nettoprisersättningen fortfarande
skiljer sig från den prognostiserade. Anläggningskostnaderna håller sig inom budget.
Resultatet visar ett litet plus.
b. Budget 2016
En sammanfattning av budget delades ut bland mötesdeltagarna. Basbeloppet kommer för
2016 att sänkas, samtidigt sänks SFKs banavgifter. Tävlingskostnadsersättningen sänks
något, vilket främst beror på att Jägersro tappar två tävlingsdagar. Prisersättningen hålls
oförändrad på 20 mkr + extra satsning från SG.
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Posten för anläggningskostnader inkluderar ny sand till rakbanorna, däremot inte mer
material till cushiontrack och tävlingsbana. SFK har även tagit höjd för inköp av nya redskap
eftersom vältarna börjar bli uppslitna.
§8 Rapport anläggning
a. Preparering av stora banan vid tävlingarna 2016
Under vintermånaderna kommer stora banan att vara obevakad. Banan kommer endast att
köras om väderleken så tillåter, annars kommer den att hållas stängd. Ascot‐banan samt
rakbanorna är öppna. Vid frost prioriteras rakbanorna. En entreprenör för vinterkörning har
kontrakterats t o m februari.
Inför nästa säsong kommer information och skyltning om banornas öppettider att
förbättras i samråd med de aktiva.
En ny harv till rakbanorna har införskaffats och kommer att levereras om ett par veckor.
Genom Rolf Olofssons försorg kommer SFK att även fortsättningsvis ha en egen lokal
styrning av banskötseln på Jägersro.
b. Stall 31
Per Larsson har gjort en inspektion av stallet och konstaterat att stora delar måste byggas
om. Behovet av fler (ute)boxar (ca 24 st) och de möjligheter en återställning kan skapa ska
undersökas vidare. Alternativet är att riva stallet helt.
§9 Styrelsemötesdagar första halvåret 2016
Följande mötestillfällen fastställdes: Mån 25 januari kl 17.00, mån 22 februari kl 17.00, mån
21 mars kl 17.00, mån 9 maj kl 15.00 med föreningsstämma kl 18.00, samt mån 27 juni kl
17.00.
§10 Hänskjutna ärenden
a. Förläggning av kurser och ungdomsverksamheten på Jägersro
VD Ulf Hörnbergs svar på SATFs skrivelse behandlades. Enligt SG är det främst intresset som
styr var kurserna blir förlagda. Nyrekryteringen i Skåne riskerar i förlängningen att bli
lidande. Vidare konstaterades att såväl ponnygalopp som ungdomsverksamhet har minskat
rejält på Jägersro de senaste åren. Frågan kommer att drivas ytterligare, både på
styrelsenivå och i den så kallade avtalsgruppen.
Vidare konstaterades att information om banans beskaffenhet inför tävlingsdagar måste
förbättras. I synnerhet vid de tillfällen då tävlingsdagar riskerar att bli inställda på grund av
väderförhållanden.
§11 Nya medlemmar
Inga nya medlemsansökningar har inkommit.

SFK styrelseprotokoll den 7 december 2015 (nr 9)

§11 Övriga frågor
a. SSGTF: Användande av skärmar vid olycksfall
Konstaterades att skärmarna inte har alltid används i samband med olycksfall på
tävlingsbanan. Betonades att dessa alltid ska användas, oavsett var på banan olyckan
inträffar.
b. Ung Galopp: Kläder till ponnygaloppen
Funktionärerna för ponnygaloppen på Jägersro har vid ett par tillfällen efterfrågat specifika
funktionärsjackor av Svensk Galopp, men inte fått något tydligt svar. Rykten säger att SFK
skulle motsätta sig bruket av enhetliga jackor. Detta rykte dementerades bestämt av
styrelsen. Om SG bekostar enhetliga jackor ska det naturligtvis även gälla Jägersro. Vidare
konstaterades att kostnaden för detta måste vara obetydlig. Beslutades att ordförande ska
föra frågan vidare.
§12 Inför nästa styrelsemöte
Nästa ordinarie styrelsemöte i Skånska Fältrittklubben hålls måndagen den 25 januari.

Ordförande tackade deltagarna och förklarade mötet avslutat.

Justeras:

Vid protokollet:

Jacqueline Henriksson

Stefan Olsson

Per Larsson
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