Protokoll fört vid höststämman inom Skånska Fältrittklubben måndagen den
13 november 2017

Plats: Förenade Bil, Djurhagegatan, Malmö
Tid: kl 18.00‐18.40
Närvarande:
2 hedersmedlemmar och 49 medlemmar
Övriga:
Ulf Hörnberg, SG
Dennis Madsen, SG
Stefan Olsson, sekr

SFK:s ordförande Jacqueline Henriksson hälsade medlemmarna välkomna till kvällens höststämma,
särskilt hedersmedlemmarna, samt Ulf Hörnberg och Dennis Madsen från Svensk Galopp.

Ordförande förklarade mötet öppnat.
§1 Val av två personer att jämte ordföranden justera mötets protokoll
Stämman valde Leif Petersson och Eva Feldt till att jämte ordföranden justera protokollet.
§2 Upprättande och godkännande av röstlängd
Röstlängd upprättades genom upprop, varvid fastställdes att 2 hedersmedlemmar och 49
medlemmar var representerade.
Stämman godkände röstlängden.
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§3 Godkännande av dagordning
En föredragningslista skickades stadgeenligt ut till medlemmarna den 24 oktober.
Ordförande utvecklade tidigare utsända dagordning genom att meddela att information om
en ny galoppbana i Skåne skulle ges under §5a. I detta ärende hade även ett förslag
inkommit från en medlem, §5b.
Vidare noterades att en motion hade inkommit inom stadgeenlig tid (§7).
Stämman godkände tidigare utsänd dagordning med ovanstående kompletteringar.
§4 Fråga om kallelsen till höstmötet skett i behörig ordning
En personlig kallelse med föredragningslista samt valberedningens förslag skickades ut till
medlemmarna den 22 oktober, vilket är inom stadgeenlig tid.
Stämman godkände att kallelse skett i behörig ordning.
§5 Information från styrelsen
a. En ny galoppbana i Skåne
Ordförande lämnade över ordet till styrelsemedlem Staffan Lidström, som gav en kortare
lägesrapport gällande projektet att uppföra en ny galoppbana i Skåne.
Vid Svensk Galopps höststämma gav fullmäktige klartecken till finansieringen av fas 1 i
projektet, den så kallade definitionsfasen, motsvarade 20 miljoner kronor. Styrgruppen
kommer att presentera ett förslag för Svensk Galopp styrelse under december månad.
b. Medlemsförslag
Ett medlemsförslag från Roland Olsson presenterades för stämman. Förslaget avsåg en ny
och vidare bansträckning på Jägersro så att såväl travet som galoppen får längre banor.
Stämman vidarebefordrade förslaget till projektgruppen för ny galoppbana i Skåne för
vidare analys.
§6 Val av fullmäktige jämte suppleanter till Svensk Galopp
Valberedningens förslag till fullmäktigeledamöter samt suppleanter för 2017‐2018
skickades ut till medlemmarna i samband med kallelsen. Namnen presenterades för
stämman (bifogas).
Stämman godkände fullmäktigeledamöter för 2016‐2017 i enlighet med valberedningens
förslag.
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§7 Av medlem väckt förslag som skriftligen tillställts styrelsen senast tio dagar före höstmötets
avhållande
En motion gällande utökade öppettider på Ascotbanans hade inkommit inom stadgeenlig
tid (bifogas).
Styrelsen yrkade avslag på motionen med motiveringen att ändrade öppettider och
eventuella konsekvenser bör behandlas av SFK:s styrelse i samråd med representanter från
de lokala tränarföreningarna.
Stämman avslog motionen enligt styrelsens förslag.
§8 Från styrelsen hänskjutna ärenden
Inga hänskjutna ärenden fanns från styrelsen.

Ordförande tackade medlemmarna och förklarade stämman avslutad.

Justeras:

Vid protokollet:

Jacqueline Henriksson

Stefan Olsson

Leif Petersson

Eva Feldt
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