Protokoll fört vid styrelsemöte inom Skånska Fältrittklubben måndagen den
21 mars 2016 (nr 3)
Plats: Jägersro, styrelserummet
Tid: kl 17.30‐20.30
Närvarande: Jacqueline Henriksson (ordförande), Jan Carlson, Per Larsson, Håkan Birger (per tel t o
m §10a).
Adjungerade: Charlotte Sjögren (SATF), Agne Rudenstam (Skånes GS), Carolin Grönvall (Ung Galopp)
Övriga: Dennis Madsen (SG), Bo Gillborg (SG), Pia Skoog (SG), Stefan Olsson (sekr SFK)
Förhinder: Johannes Efstratiadis, Inge Knutsson, Staffan Lidström, Fredrik Reuterskiöld (SSGTF)

Ordförande hälsade välkommen till kvällens styrelsemöte inom Skånska Fältrittklubben.
§1 Val av justerare
Per Larsson valdes att justerara dagens protokoll.
§2 Fastställande av dagordning
Ordförande kompletterade dagordningen med §6b ”Resa till Bro Parks invigning”, §8d
”Brandskydd stall 30”, §9b ”Inför föreningsstämman”, samt §10c Blommeröd.
Styrelsen godkände dagordningen.
§3 Fastställa protokoll nr 2, 2016
Ordförande gjorde en kort uppföljning av ett par punkter:
Bo Gillborg kommer att följa upp konceptet ”Owners Club” (§6). Lördagens stallrunda (§10)
blev lyckad med god uppslutning. Vidare noterades att funktionärsjackorna inte är klara.
Styrelsen godkände protokoll nr 2, 2016.
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§4 Rapport ordförande
Ordförande rapporterade om att Svensk Galopps avtalsgrupp har haft ett inledande
telefonmöte. Nästa möte äger rum den 31 mars. På agendan finns främst tre huvudfrågor:
1. Förhandlingar med SG ang en ny koncernstruktur. Denna fråga är tillsvidare bordlagd,
främst på grund av att SGs styrelse har förkastat det förslag som deras egen
styrelseledamot presenterat. SFK är dock öppen för vidare diskussioner.
2. Fördelningen av antalet fullmäktigeledamöter. En relativt känslig fråga med många
parametrar.
3. Skånsk galopps framtid. SFK har tillsammans med SG tillsatt en projektgrupp, som börjat
titta på mark för en ny galoppbana. Projektgruppen består av Per Larsson (SFK), Staffan
Lidström (SFK), Johannes Efstratiadis (SFK), Anders Östberg (SG) och Fredrik Reuterskiöld
(SG). Vidare kommer Bo Gillborg samt en proffstränare att adjungeras. Jacqueline
Henriksson deltar vid behov.
§5 Rapport sport
a. Fastställa huvudfunktionärer 2016
Dennis Madsen gick igenom listan över Jägersros huvudfunktionärer för den kommande
säsongen. Styrelsen fastställde huvudfunktionärerna.
Vidare noterades att 212 hästar anmäldes till den nya Derbyserien 2017, vilket var något
över förväntan. Frågan om att öppna upp för efteranmälan inför kommande upplagor
diskuterades.
I Sverige finns cirka 1 000 galopphästar i träning, varav runt hälften i Jägersroregionen.
Sportchefen föreslog att flytta Pramms Memorial till Derbydagen för att stärka
tävlingsdagen ytterligare. Samtidigt finns goda förutsättningar att få upp Norra Skånska
Regementets Minneslöpning till Listed‐status och på så sätt ändå behålla ett stort lopp för
äldre hästar i början av säsongen.
§6 Rapport marknad
a. Pramms, Svenskt Derby, IKC Familjedag
Pia Skoog berättade att SFK inte har något fast avtal med restaurangen för 2016 utan allt
körs löpande. Restaurangens huvudförslag är att all servering sker uppe i
huvudrestaurangen vanliga tävlingsdagar för att sänka kostnaderna. Det finns dock
möjlighet att öppna korvkiosken eller TT‐baren för en mindre ersättning.
Bo Gillborg redogjorde för Owners Club och räknade upp tre alternativ:
1. Lägga ner det helt.
2. Behålla tidigare koncept.
3. Utveckla konceptet till en mer flexibel variant med större sortiment och utan mattvång.
Kontakt har redan upprättats med någon som sagt sig vara villig att sköta det. Styrelsen gav
Bo Gillborg och Pia Skoog mandat att ta fram ett beslutsunderlag enligt alternativ 3.
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Ett flertal marknadsaktiviteter inför Pramms och Derbyt är redan klara. Däremot finns än så
länge ingen artist bokad till Derbykvällen och marknadsavdelningen försöker även hitta en
ny lokal till Derbyfesten.
Svenska melodifestvialvinnaren Frans är bokad till IKCs familjedag, vilket förhoppningsvis
kan locka en del extrapublik.
b. Resa till Bro Parks invigning
SFK har redan tagit ett principbeslut om att arrangera en tågresa till invigningen av Bro
Park, samt täcka eventuella förluster om intresset inte blir tillräckligt stort. Beslut togs att ta
upp preliminäranmälningar. Dennis Madsen tog på sig att i samråd med Per ordna upp de
sista detaljerna.
§7 Rapport ekonomi
a. Fastställa bokslut och resultat
Denna punkt fick bordläggas på grund av ett missförstånd mellan SFK och KPMGs revisorer,
avseende tidpunkten för styrelsemötet. Beslut togs att arrangera ett extra styrelsemöte via
telefon tisdagen den 29 mars.
§8 Rapport anläggning
a. Stall 31
SFK väntar för närvarande på rivnings‐ och bygglov. Planen är att ett nytt stall med 40‐talet
boxar ska vara färdigt under året.
b. Banbelysning
Masterna runt stallsvängen och starttarmen kommer inom kort att uppdateras med ny
belysning. Belysningen på övriga delar av galoppbanan ansvarar Skånska Travsällskapet för.
Den nya belysningen förväntas vara på plats senast den 3 maj.
c. Rail
Den gamla railen genom stallsvängen kommer de närmaste dagarna att ersättas med ny.
d. Brandskydd i stallar
SFK har anlitat en brandskyddsexpert som kommer att se över de stallar som SFK ansvarar
för.
§9 Nya medlemmar
a. Nya medlemmar
Tommy Larsen, Jens Nielsen och Anette Lundblad antogs som nya medlemmar i Skånska
Fältrittklubben.
b. Inför föreningsstämman
Dennis Madsen kommer att hålla ett litet föredrag efter stämman den 9 maj.
c. Övrigt
SFK har tidigare meddelat medlemmarna kan teckna en subventionerad prenumeration på
Jägersroprogrammet för 650 kr (200 kr rabatt). Därefter har SG sänkt prenumerationspriset
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till 780 kronor, vilket innebär att subventionen nu endast blir 130 kronor. Att betala tillbaka
70 kronor blir relativt komplicerat. Som kompensation beslutades att istället försöka sända
ut programmen till Gärdet samt Bros invigningsdag som kompensation.
§10 Övriga frågor
a. SATF: Straffavgift och ej automatisk förnyelse av licens i samband med att hästar tas ur
träning vintertid.
Många tränare har under de senaste åren tagit hästarna ur träning vintertid för att inte
behöva betala servicesavgift. När hästarna åter har satts i träning på våren har
tränarlicensen gått ut och ej förnyats automatiskt.
Styrelsen konstaterade att det nuvarande systemet, vars syfte var att skapa rättvisa, är
relativt tungrott. Vidare är det svårt att skapa adekvata propositioner när en del av
hästmaterialet inte finns registrerat. En översyn av systemet föreslogs, där ett alternativ
kan vara ett servicepaket som sträcker sig över hela året.
b. Stöd till ungdomsverksamhet
Carolin Grönvall redogjorde för den ungdomsdag som arrangerats i Stockholm. Dagen
mynnade bland annat ut i frågan om hur fler ungdomar kan rekryteras till Jägersro/SFK och
om SFK kan ge ekonomiskt stöd för ändamålet.
Styrelsen ställde sig positiva till förslaget och föreslog att Carolin börjar med att kontakta de
ungdomar som redan är medlemmar i SFK och bildar en ungdomskommitté, vars första
syfte blir att arbeta vidare med frågan.
c. Blommeröd
Lördagen den 9 april kommer en steeplechase att avridas på Strandängen. Enligt Bo Gillborg
går det att utveckla galopparrangemang på banan, exempelvis hinderlöpningar,
ponnygalopp och teamchasing. För detta krävs dock ideella krafter.
Styrelsen föreslog ett möte med Blommeröds galoppsällskap senare i år.
§11 Inför nästa styrelsemöte
Nästa extrainsatta ordinarie styrelsemöte äger rum tisdagen den 29 mars.
Ordförande tackade deltagarna och förklarade mötet avslutat.
Justeras:

Vid protokollet:

Jacqueline Henriksson

Stefan Olsson

Per Larsson
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