Protokoll fört vid styrelsemöte inom Skånska Fältrittklubben måndagen den
27 juni 2016 (nr 6)
Tid: kl 17.00‐20.20
Närvarande: Jacqueline Henriksson (ordf), Per Larsson, Jan Carlson, Håkan Birger,
Adjungerande: Fredrik Reuterskiöld (SSGTF), Charlotte Sjögren (SATF), Agne Rudenstam (SGS),
Carolin Grönvall (Ung Galopp)
Övriga: Bo Gillborg (SG), Pia Skoog (SG), Dennis Madsen (SG), Stefan Olsson (sekr)
Förhinder: Johannes Efstratiadis, Staffan Lidström, Inge Knutsson,

Ordförande hälsade välkommen till dagens styrelsemöte.
§1 Val av justerare
Jan Carlson valdes att jämte ordföranden justerara dagens protokoll.
§2 Fastställande av dagordning
Ordförande kompletterade tidigare utsänd dagordning med §8d, ”Banbelysning”.
Styrelsen fastställde dagordningen med ovanstående komplettering.
§3 Fastställa protokoll nr 5 2016
Från §4 noterades att Håkan Birgers motion om lokala driftsenheter redovisades på SGs
årsstämma. Däremot nämndes inget om stadgegruppens fortsatta arbete.
Från §8b noterades att låset i medicinskåpet i stall 30b fortfarande inte är utbytt.
Beträffande rengöringen av gäststallarna samt bevakningen av övergången har åtgärder
vidtagits.
Styrelsen godkände protokoll 5, 2016.
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§4 Rapport ordförande
Ordförande inledde med att rapportera från SFKs tågresa till invigningsdagen på Bro Park,
som var fullsatt och väldigt lyckad. Eventuellt blir det fler liknande arrangemang framöver.
Tidigare i månaden avhölls SGs årsstämma. På denna utsågs bland annat nya
styrelsemedlemmar samt ny ordförande. Vidare informerades kring en del projekt.
Beträffande en skrivelse från Maria Lamm dementerade SFKs ordförande sin delaktighet i
denna. Vad gäller sakfrågan om storloppsbidraget är det dock korrekt citerat av Maria
Lamm.
Torsdagen den 30 juni kommer en workshop som behandlar skånegaloppens framtid att
avhållas i Malmö (se även §9).
§5 Rapport sport
a. Derbyproposition
Ordförande efterfrågade en diskussion om Derbyts framtida proposition, exempelvis
automatisk anmälan av alla åringar som säljs på de skandinaviska auktionerna samt
förutsättningar för efteranmälan. Ska det bli någon förändring måste ett beslut fattas i god
tid före åringsauktionerna. Utgångspunkten är att prissumman ska ligga kvar på samma
höga nivå som 2017.
Ordförande föreslog ett möte mellan representanter från SFKs styrelse och SGs
sportansvariga som kan bereda ett beslutsunderlag till styrelserna.
Vidare diskuterades tidpunkt samt veckodag för framtida Derbydagar.
b. Sportkommittén
I SGs sportkommittén ingår idag Johannes Efstratiadis, Jessica Long, Henrik Engblom,
Patrick Wahl, Bo Gillborg och Dennis Madsen. Denna behandlar bland annat frågor från
styrelsen. Det är sportchefen som sätter ihop representanterna i gruppen.
§6 Rapport marknad
a. Derbyhelgen / Derbymiddag
Pia Skoog berättade om förberedelserna inför Derbydagen. Kampanjen på Triangeln är i full
gång och 500 biljetter (à 2 pers) har redan delats ut. Vidare har ett Facebook‐event skapats
och kampanjer är bokade i både print samt i digitala kanaler. En Derbyfrukost för press och
representanter för derbyekipagen kommer att avhållas på måndagen och Derbymiddagen
avhålls som tidigare år på Scandic. Martin Stenmarck underhåller efter sista loppet. Nio
platser är bokade i ”Derbygamblingen”.
b. Oaksdagen
Frans har tyvärr lämnat återbud och kommer att ersättas av Panetoz, som uppträdde inför
en stor publik på Göteborg Galopp tidigare i år. Tävlingarna arrangeras i samarbete med IKC
och Sparbanken Syd, som bjuder in sina kunder. Förhoppningen är publiksiffra på 5 000
personer.
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c. Voterkvällen, utfall
Såväl publik som omsättning var väldigt svag i år. Dels på grund av att ingen större spelform
var förlagd till dagen, men även för att tävlingsdagen inte marknadsförts nämnvärt.
Konstaterades att god sport tyvärr inte har någon större dragningskraft. Behovet av en mer
välkomnande miljö samt en uttalad strategi för att lösa problemet överlag efterlystes.
§7 Rapport ekonomi
a. Månadsbokslut maj
En ekonomisk rapport till och med maj månad delades ut till mötesdeltagarna. Något
mindre prispengar än budgeterat har delat ut under perioden, vilket främst kan förklaras av
att periodiseringarna inte helt följer propositionerna. Överlag är utfallet i fas med budget.
§8 Rapport anläggning
a. Stall 31
Efter flera månaders väntetid är rivningslovet från kommunen klart. Rivningsarbetet
beräknas påbörjats i slutet av sommaren. Bo Gillborg fick i uppgift att kommunicera ut
detta till STS samt de aktiva på banan. En senare fråga är om det finns underlag att uppföra
ett nytt stall på platsen. Permanent uppstallade travhästar på stallbacken har minskat
alltmer.
b. Husiefältet
Lördagen den 2 juli kommer löpartävlingen ”Color Obstacle Rush” att arrangeras på Husie‐
fältet. Galoppen kommer att erhålla en ersättning på 30 000 kronor.
c. Banskötsel – uttalande från norska tränare
Efter Voterkvällen gick två norska tränare ut i media och påpekade att jägersrobanan var i
ett dåligt skick. Därefter har åtminstone en hemmatränare gått ut offentligt och hävdat
motsaten.
Bortsett från harvningarna mellan löpningarna bearbetas banan precis som tidigare
säsonger. Inte heller tiderna indikerar att den skulle vara nämnbart annorlunda i år.
d. Belysning
Den nya banbelysningen är testad. Det finns fortfarande ett par områden där ljuset måste
förbättras, främst vid målområdet och i starttarmen. Överlag är belysningen betydligt
bättre än tidigare.
§9 Rapport projektgruppen skånegaloppens framtid
Ordförande informerade om en workshop som kommer att hållas senare i veckan under
ledning av nya projektledaren Andreas Parkosidis. Syftet med denna är att ta ett första steg
mot en ny galoppbana i Skåne och att upprätta en intressentlista. Svensk Galopp har tillsatt
projektgruppen och även reserverat medel till denna.
I den fortsatta processen finns tre huvudspår: 1. Stanna kvar på Jägersro och bygga en
tävlingsbana på Husiefältet. 2. Bygga en ny galoppbana och träningsanläggning på annan
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plats. 3. Bygga enbart en tävlingsarena på annan plats. Skånska Fältrittklubbens styrelses
uppfattning är att alternativ 1 är ofördelaktigt för sporten.
SFK har redan kommit långt i processen med att finna ny mark till en ny bana. Goda
kontakter har redan knutits till ett par kommuner i Skåne.
Parallellt har Anders Östberg i SGs styrelse upprättat ett PM innehållande ett förslag på hur
SFK kan införlivas i Svensk Galopp. Detta PM behandlar dock inte mandatfördelningen i SGs
fullmäktige. Förslaget innehåller flera saker som kommer att kräva ett stämmobeslut i såväl
SG och SFK. Styrelsen fortsätter att arbeta i ärendet.
§10 Nya medlemmar
Inga nya medlemsansökningar har inkommit sedan förra styrelsemötet.
§11 Övriga frågor
a. Fastställa styrelsemötesdagar för andra halvåret 2016
Styrelsen fastställde styrelsemötesdagarna till 22/8 kl 16.00, 19/9 kl 16.00, 17/10 kl 16.00,
14/11 kl 15.00 med påföljande höststämma, samt 5/12 kl 16.00.
§12 Inför nästa styrelsemöte
Nästa styrelsemöte i SFK arrangeras den 22 augusti.

Ordförande tackade styrelseledamöterna och förklarade mötet avslutat.

Justeras:

Vid protokollet:

Jacqueline Henriksson

Stefan Olsson

Jan Carlson
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