Protokoll fört vid styrelsemöte inom Skånska Fältrittklubben måndagen den
29 februari 2016 (nr 2)
Plats: Jägersro, styrelserummet
Tid: kl 17.30‐19.20
Närvarande: Jacqueline Henriksson (ordförande), Jan Carlson, Per Larsson, Johannes Efstratiadis,
Staffan Lidström, Håkan Birger.
Adjungerade: Charlotte Sjögren (SATF), Agne Rudenstam (Skånes GS), Jessica Long (SSGTF), Carolin
Grönvall (Ung Galopp)
Övriga: Dennis Madsen (SG), Bo Gillborg (SG), Stefan Olsson (sekr SFK)
Förhinder: Inge Knutsson.

Ordförande hälsade välkommen till kvällens 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 1, 2016
Ordförande gjorde en kort uppföljning av ett par punkter.
Från §4 noterades att en extrastämma i SG ägde rum den 30 januari. Ett par
stadgeändringar röstades igenom, medan förslaget om fullmäktiges beslutanderätt
bordlades. Vidare kompletterades strategin med ett stycke om ungdomsverksamhet.
Från §5a noterades att arbetet med att införskaffa nya jackor är påbörjat.
Från §8 noterades att brandskyddet i stall 30 kommer att kontrolleras inom kort.
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Från §11a noterades att en tävlingsdag är inplanerad på Blommeröd den 9 april. Banan
kommer att kontrolleras av representanter från SG den kommande veckan. Först därefter
kommer SFK att ta ställning i frågan om ekonomiskt stöd.
Styrelsen godkände protokoll nr 1, 2016.
§4 Rapport ordförande
Ordförande rapporterade om att SGs så kallade avtalsgrupp med samtliga tre sällskap
representerade kommer att hålla ett förberedande telefonmöte den 14 mars. SFKs
representanter i gruppen är ordförande Jacqueline Henriksson och Håkan Birger.
Ett medlemsblad innehållande bland annat information om medlemsavgift,
programprenumeration och stallrunda har skickats ut.
Förhandlingarna mellan SFK och SG fortsätter. De tre primära frågorna är en ny
organisationsstruktur, fördelningen av antalet fullmäktigeledamöter samt ett
säkerställande av galoppsportens framtid i Skåne.
§5 Rapport sport
Dennis Madsen redogjorde för propositionsarbetet. Storloppspropositionerna är redan
tryckta och publicerade. Anmälningsavgifterna till Derbyserien har justerats ner något i
förhållande till det ursprungliga förslaget. Svenskt Derby kommer även att marknadsföras
England genom ett utskick till ett flertal tränare och auktionsfirmor.
Prissummorna i flera löpningar kommer att höjas i år. Det gäller inte minst de löpningar
som rids i samband med de så kallade premiumdagarna. Vidare har en ny lägre klass införts.
Glappet mellan de olika klasserna har dessutom minskats. Propositionerna kommer att
publiceras på hemsidan den närmaste veckan.
§6 Rapport marknad
Bo Gillborg rapporterade kort om marknadsaktiviteterna inför säsongen. Diskussioner pågår
med potentiella sponsorer. Efter återbud finns i dagsläget ingen artist bokad till
Derbydagen.
Owners Club kan få ett något annat koncept i år, med mer betoning på mingel och lättare
mat/dryck. Medlemskap kommer dock att kvarstå. Bo Gillborg återkommer med ett mer
detaljerat förslag inför nästa styrelsemöte.
Idén om att arrangera en tågresa till invigningen av Bro Park diskuterades. Per har fått ett
kostnadsförslag från SJ, som har skickats vidare till marknadsavdelningen. SFK måste i så fall
garantera kostnaden oberoende av antalet anmälningar. Ett paket för hela resan, till ett
relativt förmånligt pris, måste i så fall sammanställas ganska snart. Styrelsen beslutade att
SFK garanterar kostnaden.
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§7 Rapport ekonomi
Ett preliminärt resultat för helåret 2015 delades ut till mötesdeltagarna. Ordförande
konstaterade att fördelningsintäkterna följer budget väl. Däremot överskrider
prisersättningen budget, dels på grund av att de så kallade hästägarpremierna till
svenskuppfödda hästar blivit högre än beräknat, men även för att den så kallade
extrasatsningen inte ingår i budget. Insatserna var högre än budgeterat. På kostnadssidan
har främst administrationskostnaderna minskat i förhållande till budget.
Sammantaget konstaterades att ökade hästägarpremier samt SGs extrasatsning har gjort
det svårt för SFKs styrelse att löpande följa budget under året. Det finns en förhoppning om
att uppföljningen ska bli bättre under 2016.
§8 Rapport anläggning
a. Stall 31
Bo Gillborg delade ut ett utkast på en ritning till ett nytt stall, som eventuellt kan uppföras
där stall 31 ligger idag. Förslaget omfattar totalt 40 boxar, fördelat på 3 tvärvända sektioner
à 12 boxar, plus 6 uteboxar. Dessutom ingår förrådsutrymme, maskinhall samt spolplattor.
Styrelsen slog fast att 42 boxar borde kunna ge en god finansiering, förutsatt att de går att
hyra ut. Styrelsen beslutade att arbeta vidare med förslaget och räkna på kostnaden, samt
att skicka in det för att erhålla bygglov.
Vidare konstaterades att den nya harven är i drift. Diskussioner pågår med STS om att
förbättra den nyinstallerade banbelysningen inför säsongen.
§9 Nya medlemmar
Inga ansökningar om medlemskap har inkommit sedan föregående styrelsemöte.
§10 Medlemsaktiviteter
a. Stallrunda
Håkan Birger redogjorde för den traditionella stallrundan som kommer att äga rum den 19
mars mellan 11 och 13. Därefter serveras lunch. Information har gått ut och tränarna har
fått en förfrågan om de önskar delta.
b. Årsstämma
SFKs årsstämma går av stapeln den 9 maj. Diskussion fördes om en lämplig föredagshållare
efter stämman, föreslagsvis inom avelsområdet.
§11 Övriga frågor
a. SGS: Fond för ston
Agne Rudenstam redovisade på hästägarföreningen SGSs vägnar ett förslag om att instifta
en fond för svensktränade ston med syftet att höja avelsvärdet samt att behålla stona i
svensk avel. Förslagsvis avsätts 10 procent av de insprungna pengarna i en fond som
tillfaller uppfödaren/ägaren i samband med att den första svenskregistrerade avkomman
registreras. Därmed skapas ett visst ekonomiskt incitament att behålla stoet i landet.
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Förslaget diskuterades, inte minst hur fonderna skulle kunna finansieras. Om förslaget
innefattar samtliga ston, oavsett klass, blir det sannolikt kostsamt. Ytterligare stöd och
bidrag gör fördelningssystemet mer invecklat på bekostnad av rena prispengar till
hästägarna.
Styrelsen förstod intentionen med förslaget, men ställde sig avvaktande. Om det realiseras
bör fonderna finansieras inom ramen för nuvarande stöd till aveln. Ärendet sändes över till
sportchefen för vidare analys.
§12 Inför nästa styrelsemöte
Nästa styrelsemöte äger rum måndagen den 21 mars.

Ordförande tackade deltagarna och förklarade mötet avslutat.

Justeras:

Vid protokollet:

Jacqueline Henriksson

Stefan Olsson

Johannes Efstratiadis
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