Protokoll fört vid Skånska Fältrittklubbens extrastämma måndagen
den 10 september 2018
Plats: Jägersro, Derby Club
Tid: kl 19.00‐20.30
Närvarande:
3 hedersmedlemmar och 56 medlemmar
Övriga:
Stefan Olsson, sekr

Ordförande Håkan Birger hälsade välkommen till Skånska Fältrittklubbens extrastämma.
Ordförande förklarade mötet öppnat.
§1 Val av två personer att jämte ordföranden justera stämmans protokoll
Stämman valde Gisela Jardby och Leif Petersson till att jämte ordföranden justera
protokollet.
§2 Upprättande och godkännande av röstlängd
Röstlängd upprättades genom upprop, varvid fastställdes att 3 hedersmedlemmar och 56
medlemmar var representerade.
Stämman godkände röstlängden.
§3 Godkännande av dagordning
Stämman godkände dagordningen.
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§4 Fråga om kallelsen till stämman skett i behörig ordning
Kallelse ska ske senast en vecka före extrastämman.
En personlig kallelse skickades ut till medlemmarna den 31 augusti.
Stämman godkände att kallelse skett i behörig ordning.
§5a Information om ny bana i Skåne
Staffan Lidström och Jacqueline Henriksson, medlemmar i styrgruppen för ”Bara Galopp”,
gav en lägesrapport.
Styrgruppen har hjälp av en projektgrupp med representanter från företaget divM som
tillsammans bereder beslutsärenden för Svensk Galopps styrelse. Avtal är tecknade och
villkorade gällande köp av mark söder om Bara. Närmast ska markförvärvet och den
planerade markanvändningen godkännas av Länsstyrelsen.
På Svensk Galopps hemsida har det nyligen upprättats en informationssida gällande
projektet som löpande kommer att uppdateras. SFK kommer även att kalla till
informationsmöten vid behov.
Framöver kommer styrgruppen att samla in information från en mängd olika referens‐ och
arbetsgrupper. Informationen sammanställs sedan för Svensk Galopp. Arbetet beräknas
vara klart vid november månads utgång.
Vidare uppmärksammades olika risker i projektet. Det handlar bland annat om att
Länsstyrelsen kan ge avslag på galoppens behov samt att Svensk Galopps fullmäktige ej
godkänner att gå vidare med bygget av anläggningen. Det finns även en finansiell risk som
primärt är hänförlig till framtida intäkter och lån.
En grov tidsplan presenterades. Styr‐ och projektgruppen kommer framöver att jobba
parallellt med Svedala kommun för att upprätta översiktsplan, detaljplan och i ett senare
skede bygglov.
§5b Stämmobeslut i fråga om att ge styrelsen i uppdrag att överföra SFK:s verksamhet på Jägersro
till SG AB
Ordförande redovisade en sammanfattning av den svenska galoppsportens organisation
från den stora utredningen ”Galoppsportens framtid” 2007‐2009 fram till dags dato.
Utredningen mynnade ut i att ett Svensk Galopp AB bildades. 2009 och 2010 fusionerades
Täby Galopp AB och Göteborg Galopp AB in i det nya bolaget. Skånska Fältrittklubben, som
då var en del av JTG, sade upp avtalet för omförhandling med Skånska Travsällskapet (STS)
2011. Senare upprättade SFK nya samarbetsavtal med såväl Svensk Galopp AB som STS.
I slutet av 2016 bildade Skånska Fältrittklubben bolaget SFK AB, vars syfte är att framtiden
införliva verksamheten i SG AB. Medlemmarna informerades om detta bolag i samband
med höststämman 2016.
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En införlivning kommer att ske i tre steg:


SFK AB förvärvar inkråmet och galoppverksamheten av SFK under 2018.



SFK avyttrar aktierna till i SFK AB till SG AB.



SFK AB fusioneras in i SG AB och SFK AB upphör att existera.

För att genomföra samtliga tre steg krävs formellt att:


ATG godkänner överlåtelse av SFK:s tototillstånd.



STS accepterar ett partsbyte gällande avtalen på Jägersro.



SFK:s medlemmar genom ett stämmobeslut godkänner att SFK överlåter
verksamheten till SG AB.

Syftet är att säkerställa den skånska galoppsportens framtid med en ny galoppanläggning i
Skåne, samt att en mer decentraliserad organisation skapas i Svensk Galopp, där områden
som ekonomi, sport, marknad och drift får större lokal förankring. Ambitionen är att det
senare kommer att ske genom nya ägardirektiv.
I juni 2018 har en avsiktsförklaring tecknats mellan SG, Svedala kommun och PEAB gällande
inköp av mark för att anlägga en ny galoppbana och stallområde.
I juli 2018 har en avsiktsförklaring tecknas mellan SG och SFK som fastslår följande
väsentliga områden för att säkra den skånska galoppens framtid.
SFK överlåter sitt inkråm i sin näringsverksamhet till SG AB samt att etablering av ny
galoppanläggning påbörjas.
Tre avgörande förutsättningar för ett avtal med SG AB är:


att överlåtelsen inte negativt påverkar avtalsrelationen med STS på
Jägersro.



att SFK medlemmar ger styrelsen mandat för genomförande av
överlåtelsen.



att SG:s fullmäktige vid höststämman 2018 godkänner etableringen av en
ny galoppanläggning i Skåne.

Ordförande förslog stämman att ge styrelsen mandat att genomföra överlåtelsen av SFK:s
inkråm i sin näringsverksamhet till SG AB och teckna de avtal som krävs för verkställande.
Stämman gav bifall till ovanstående förslag med tillägget att styrelsen ska ställa krav på att
de större löpningarna, primärt Svenskt Derby och Svenskt Oaks, även fortsättningsvis ska
ridas i Skåne.
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Ordförande förklarade mötet avslutat.

Justeras:

Vid protokollet:

Håkan Birger

Stefan Olsson

Leif Petersson

Gisela Jardby
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