Protokoll fört vid styrelsemöte inom Skånska Fältrittklubben måndagen den
25 januari 2016 (nr 1)
Plats: Jägersro, styrelserummet
Tid: kl 17.45‐20.45
Närvarande: Jacqueline Henriksson (ordförande), Jan Carlson, Per Larsson, Johannes Efstratiadis,
Staffan Lidström, Håkan Birger (per telefon).
Adjungerade: Charlotte Sjögren (SATF), Agne Rudenstam (Skånes GS), Jessica Long (SSGTF), Carolin
Grönvall (Ung Galopp)
Övriga: Dennis Madsen (SG), Bo Gillborg (SG), Pia Skoog (SG), Stefan Olsson (sekr SFK)
Förhinder: Inge Knutsson.

Ordförande hälsade välkommen till kvällens styrelsemöte inom Skånska Fältrittklubben. Speciellt till
Svensk Galopps nytillträdde sportchef Dennis Madsen, som deltog för första gången.
§1 Val av justerare
Jan Carlson valdes att justerara dagens protokoll.
§2 Fastställande av dagordning
§10 kompletterades med punkterna ”a. Programsubvention” samt ”b. Erlagda
medlemsavgifter 2015”. Vidare lades ”a. Blommeröd” samt ”b. Stallrunda 2016” till §11.
Styrelsen godkände dagordningen.
§3 Fastställa protokoll nr 9, 2015
Styrelsen godkände protokoll nr 9, 2015.
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§4 Rapport ordförande
Ordförande redogjorde för den extrastämma samt det strategimöte som kommer att äga
rum inom Svensk Galopp lördagen den 30 januari. Ett förmöte har ägt rum för SFKs
fullmäktigeledamöter. Vid detta förmöte efterfrågades främst en tydligare formulering av
det stadgeändringsförslag som avser fullmäktiges beslutanderätt i olika frågor. Vikten av att
några oklarheter eller tvetydigheter inte får förekomma i stadgarna betonades. Vidare
måste det finnas en samsyn och en dialog mellan sällskapen i frågan. Parallellt med
stadgeändringarna ska den så kallade avtalsgruppen återuppta arbetet. Utfallet av denna
kan kräva ytterligare ändringar av stadgarna.
SFKs styrelse ställer sig bakom fullmäktigerepresentanternas reservationer avseende
stadgeändringar. Håkan kommer att om behov finns kalla till ytterligare ett förberedande
möte på lördag förmiddag.
§5 Rapport sport
a. Jackor till funktionärer
Inköp av nya jackor till funktionärer räknas inte som en central kostnad inom SG utan
kommer att belasta SFKs budget. Styrelsen föreslår att det beställs jackor enligt Svensk
Galopps varumärkeskod med banans namn på ryggen, samt om möjligt med SFKs logo på
armen. Nya jackor omfattar även funktionärerna inom den lokala ungdomsverksamheten.
Uppmärksammades även att Pramms Memorial, utan att något förhandsbesked från
Pattern‐kommittén skickats ut, nedgraderats från Grupp 3 till Listed‐lopp. I ett försök att
vända den negativa trenden höjs prispengarna i flera löpningar 2016 där betoningen ligger
på de så kallade Premium‐dagarna. Propositions‐ samt storloppshäfte beräknas vara klart
inom kort.
§6 Rapport marknad
Närmast på agendan står galoppens stora gala den 30 januari. I februari sänds
galoppsällskapens årskort ut tillsammans med folder och bildekal. Jägersrogaloppens
årspremiär riktar primärt in sig på befintliga aktiva/hästägare samt deras vänner. Inför
Pramms‐kvällen har marknadsavdelningen tagit fram ett ”racing special‐paket”, som
inriktar sig på företagskunder. Samarbetet med Keeneland fortsätter även i år.
Förslag väcktes om att arrangera visningar av hästar till salu i samband med någon av de
större tävlingsdagarna.
I april skickas ett speciellt galoppmagasin ut som bilaga till Svenska Dagbladet, Travronden
och Ridsport. Fokus ligger på invigningen av Bro Park.
I samband med Svenskt Derby fortsätter samarbetet med Triangeln. Förhoppningen är att
samarbetet ska locka ännu fler besökare i år. 28 maj och 9 juli arrangeras två större event
på Triangeln med bl a jockeyklädda ungdomar. Behovet av en större artist diskuterades. En
hög prisbild gör det är svårt att förutsäga värdet och storleken av en extra
publiktillströmning. Ett alternativ kan vara ett bra coverband och/eller en känd publikvärd.
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§7 Rapport ekonomi
a. Månadsbokslut november
Ackumulerat resultat till och med november delades ut bland mötesdeltagarna. Resultatet
följer budgetprognosen relativt väl. Styrelsen efterfrågade en tydligare redovisning av de
löpande rapporterna, alternativt att redovisningsansvarig deltar vid styrelsemötena.
b. Prisersättning 2016
Prisersättningen för 2016 är satt till 24,7 miljoner kronor inklusive insatser. SFK får mindre
basbelopp 2016, vilket kompenseras med att banavgiften sänks med samma belopp.
§8 Rapport anläggning
a. Reparation av våtutrymmen i stallar
Efter att brandskyddsmyndigheten inspekterat våtutrymmena i stallarna på Jägersro har
hyresvärden STS ålagts att åtgärda felen. Initialt skulle de galopptränare, vars stallar
reparerats, betala ett stort engångsbelopp för arbetet i januari. Nu har
proffstränarföreningen gjort en överenskommelse med representanter för STS och tagit
fram en avbetalningsplan på tio år. Representanter för SFK ska kontrollera vad som gäller
för brandskyddet i de stallbyggnader som ägs av föreningen.
b. Ny gödselavgift
I slutet av fjolåret fick galopptränarna på Jägersro en avi om en höjd gödselhanteringsavgift
i hyresavtalet. Efter en bra dialog med representanter för STS har proffstränarna fått
information om bakgrunden och kommer att acceptera avgiftshöjningen.
c. Banbelysning
Den nya belysningen som primärt täcker travets tävlingsbana är nu slutbesiktigad.
Representanter för SG/SFK har haft ett möte med entreprenören och anmärkt på att
belysningen på galoppbanan på flera partier inte når upp i de nivåer som fanns tidigare.
Detta strider mot det avtal som SFK ingått med STS. Ett brev är upprättat, som uppmanar
STS att åtgärda banbelysningen senast den 3 maj. Genom stallkurvan måste SFK själva
bekosta en uppgradering av belysningen, vilket reserverats i budgeten för 2016.
§9 Ungdomsverksamhet
Ordförande redovisade ett par brev som inkommit den senaste tiden. Dels har SGs
ungdomsavdelning fått en förfrågan om stöd till att starta upp en ”mindre
ridskoleverksamhet med galoppanknytning” i Munka‐Ljungby. Ordförande har svarat att
SFK ställer sig positiv till förslaget och kan tänka sig ställa upp med visst stöd.
En framtidsdag kommer att arrangeras på Täby Galopp den 20 mars. SFK har fått en
inbjudan till att närvara med ordförande plus två representanter från fullmäktigegruppen.
Beslutades att Jacqueline Henriksson, Håkan Birger samt Jessica Long representerar SFK vid
framtidsdagen. Framtidsdagens fokus kommer att vara arbetsmarknad samt ett
utbildningsstall på Bro Park. Målet är att ta fram en handlingsplan.
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§10 Nya medlemmar
Styrelsen godkände Peter Engström som ny medlem i SFK.
Vidare diskuterades hur SFK ska hantera de medlemsavgifter som betalats in kollektivt via
SATF, men där personerna i fråga inte själva ansökt som medlemskap i föreningen.
Styrelsen anser att ansökan om medlemskap alltid ska göras individuellt. Därefter kan vem
som helst betala in medlemsavgiften. De två oriktiga medlemsavgifter som i det här
specifika fallet har erlagts kommer att återbetalas.
Styrelsen beslutade att behålla samma subventionsnivå av program som förra året, d v s
200 kronor. En årsprenumeration på Jägersrogaloppens program kommer därmed att kosta
650 kronor för medlemmar.
§11 Övriga frågor
a. Steeplechase på Blommeröd
Ordförande har fått en förfrågan om SFK kan bidra med medel för att iordningställa bana
samt steeplehinder på Blommeröd. Detta för att kunna rida en officiell steeplechase den 9
april. SFK ställer sig avvaktande positiva till förslaget, men behöver ett bättre underlag för
att fatta ett beslut.
b. Stallrunda på Jägersro
Beslutades att preliminärt arrangera SFKs traditionella stallrunda på Jägersro lördagen den
19 mars.
§12 Inför nästa styrelsemöte
Nästa styrelsemöte flyttades från den 22 februari till den 29 februari.

Ordförande tackade deltagarna och förklarade mötet avslutat.

Justeras:

Vid protokollet:

Jacqueline Henriksson

Stefan Olsson

Jan Carlson
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