Protokoll fört vid styrelsemöte inom Skånska Fältrittklubben måndagen den
12 juni 2017 (nr 4)
Plats: Jägersro, styrelserummet
Tid: kl 16.00‐19.50
Närvarande: Jacqueline Henriksson (ordf), Staffan Lidström (§1‐6), Johannes Efstratiadis, Jan Carlson,
Per Gellström, Håkan Birger (per tel §1‐6).
Adjungerande: Björn Malmberg (SATF, §1‐6), Monica Jansson (SGS), Carolin Grönwall (Ung Galopp)
Övriga: Dennis Madsen (SG), Bo Gillborg (SG), Stefan Olsson (sekr)
Förhinder: Jessica Long, Fredrik Reuterskiöld (SSGTF)

Ordförande hälsade välkommen till dagens styrelsemöte.
§1 Val av justerare
Per Gellström valdes att jämte ordföranden justerara dagens protokoll.
§2 Fastställande av dagordning
Styrelsen fastställde tidigare utsänd dagordning.
§3 Fastställa protokoll nr 3 2017
Från de punkter som behandladeds under föregående styrelsemöte noterades att
kamerabevakningen runt tävlingsbanan kommer att installeras inom kort. En chipläsare till
träningslokalens lås är beställd. Gällande en utbyggnad av träningslokalen sker fortfarande
en diskussion mellan STS och SATF.
Med ovanstående noteringar fastställde styrelsen protokoll 3, 2017.
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§4 Information från ordförande
Ordförande informerade om Svensk Galopps årsmöte som ägde rum den 8 maj. Samtliga
tre inlämnade motioner fick bifall av stämman. Motionen gällande en ändring av
mandatfördelningen i fullmäktige fick bifall med en rösts majoritet. Frågan kommer nu att
diskuteras mellan ordförandena i respektive galoppsällskap. Vidare valdes nya
styrelsemedlemmar enligt valberedningens förslag och fullmäktige fick även en tydlig
ekonomisk genomgång.
§5 Ekonomi
a. Fastställa resultat t o m april 2017
En resultatrapport delades ut till mötesdeltagarna. Initialt noterades att det extraanslag
som SG:s styrelse beviljat SFK inför Svenskt Derby fortfarande inte är inlagd i rapporten.
Vidare har arrendeanslaget från ATG inte som brukligt blivit bokfört i januari månad.
Kostnadssidan följer i stort sett budget.
Styrelsen fastställde resultatet med ovanstående noteringar.
b. Svensk Galopps bidrag till Derbydagen
Enligt den notering som gjordes i §5a konstaterades att det extraanslag om 500 000 kronor
som SG:s styrelse beviljat SFK inför det 100:e Derbyt än så länge inte är bokfört.
c. Betalkort kopplat till SFK:s konto
För att undvika att lokalt stationerad SG‐personal ska behöva belasta sina egna konton vid
mindre inköp förseslogs att utfärda två betalkort kopplade till SFK:s konto på Swedbank.
Styrelsen beslutade att utfärda ett betalkort till Pia Skoog (personnummer) respektive Bo
Gillborg (personnummer) med en kreditlimit om vardera 20 000 kronor.
§6 Sport
a. Tävlingskommittén
Sportchefen och Jan Carlson redogjorde för tävlingskommitténs senaste möte. Vid mötet
diskuterades primärt förslaget om att lansera en ”Magic Million‐löpning” under 2018 där
Jockeyklubben sagts sig vara villig att sponsra delar av prissumman under förutsättning att
löpningen reserveras för svenskuppfödda hästar sålda på en svensk åringsauktion.
Styrelsen diskuterade det faktum att en utomstående aktör villkorar propositionen i en
löpning. Propositioner på Jägersro beslutas av Svensk Galopp i samråd med Skånska
Fältrittklubben.
Ett möte i tävlingskommittén som behandlar Svenskt Derby kommer att hållas i juni månad.
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b. Utfall prispengar/insatser
Sportchefens underlag avseende utfallet av utbetalda prispengar delades ut till
mötesdeltagarna. Här konstaterades att utbetalda prispengar i stort sett följer budget
under april och maj månad. Vidare ser insatserna till Derbyserien positiva ut.
Sportchefen föreslog att starta en arbetsgrupp som diskuterar och tar fram underlag inför
framtida Derbypropositioner. Styrelsen gav bifall för förslaget och utsåg Jan Carlson, Håkan
Birger, Johannes Efstratiadis, Bo Gillborg och Dennis Madsen till representanter i gruppen.
§7 Marknad
a. Inför Svenskt Derby
Bo Gillborg redogjorde för förberedelserna inför Jubileumsderbyt och delade även ut ett
skriftligt underlag med ett preliminärt tidsschema.
Uppskattningsvis 500 personer kommer att närvara i ”Derby village” på innerplan. En hel
del förbättringar kommer att göras för att göra anläggningen mer tilltaland. Marknadsföring
i ett flertal olika kanaler är i full gång.
b Marknadsbudget, Svenskt Derby
Bo Gillborg berättade att intäkter och kostnader ligger inom lagd budget.
c. Prammskvällen, utfall
Publiken på Prammskvällen var betydligt högre än ifjol och minst i nivå med en travtisdag
på Jägersro. Vädret var fint och sporten höll en hög nivå. Ekonomiskt sett var det en bra
dag, bortsett från spelet som var något ner från ifjol. Dessvärre anmälde Sir Alex Ferguson
förhinder på kort varsel.
§8 Anläggning
a. Utbildningslokal, Rein Kuningas
Se §3.
b. Rail till Ascotbanan
Ca 470 meter rail på Ascotbanan behöver bytas ut. SFK väntar för närvarande på ett anbud
från en leverantör.
c. Skötsel och förvaring av tävlingsstartboxar
Ytterligare resurser kommer fortsättningsvis att läggas på att startboxarna är rengjorda och
fullt fungerande efter varje tävlingsdag. Elektroniken får en total översyn inför varje ny
säsong enligt tillverkarens rekommendation.
§9 Nya medlemmar
Inga nya medlemsansökningar hade inkommit sedan förra styrelsemötet.
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§10 Övriga frågor
a. Säkerhetsutrustning, startboxpersonal
Under senare tid har ett antal personer i startboxpersonalen arbetat utan skyddsväst. Enligt
SG:s regler ska samtliga ha skyddsväst. Sportchefen fick i uppdrag att se över rutinerna.

Ordförande tackade styrelseledamöterna och förklarade mötet avslutat.

Justeras:

Vid protokollet:

Jacqueline Henriksson

Stefan Olsson

Per Gellström
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