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Protokoll fört vid styrelsemöte inom Skånska Fältrittklubben måndagen den 
18 november 2019 (nr 8) 

Plats: Jägersro 

Tid: kl 15.00-16.15 

Närvarande: Håkan Birger (ordf), Per Gellström, Bo Jacobsson, Anders Klemedsson, Jan Carlson, Anja 
Rhodin. 

Adjungerande: Monica Jansson (SGS), Carolin Grönwall (Ung Galopp), Bodil Hallencreutz (SSGTF).  

Övriga: Stefan Olsson (sekr). 

Förhinder: Jessica Long, Björn Malmberg (SATF). 

 

Ordförande hälsade välkommen till dagens styrelsemöte.  

§1 Val av justerare 

Jan Carlson valdes att jämte ordförande justera dagens protokoll. 

§2 Fastställa dagordning 

Tidigare utsänd dagordning kompletterades med §13a ”Ordförande på höststämman”, 
§13b ”Representant i utbildningskommittén”, §13c ”Information på hösstämman”. 

Styrelsen fastställde dagordningen med ovanstående kompletteringar. 
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§3 Fastställa protokoll nr 7, 2019 

Styrelsen fastställde protokoll nr 7, 2019. 

§4 Information från ordförande 

Ordförande informerade om att likviditeten i Svensk Galopps ekonomi för närvarande är 
ansträngd. Eventuella inköp och investeringar ska föregås av en konsekvensanalys.  

Vidare har fyra medlemmar i Svensk Galopps styrelse meddelat att de inte har förtroende 
för SG:s sittande ordförande. Därefter har ett telefonmöte hållits mellan SG:s styrelse och 
representanter från sällskapen. Håkan Birger och Per Gellström representerade SFK vid 
detta möte.  

Ovanstående möte har resulterat i att GGS har kallat till en extrastämma. Eftersom Håkan 
Birger inte längre kommer att sitta i SFK:s fullmäktigegrupp kommer Per Gellström 
fortsättningsvis främst att företräda SFK i ovan nämnda ärende.  

Svensk Galopp AB:s ansträngda ekonomi har vidare resulterat i att både projekt Bara 
Galopp och arbetet med en revidering av SG: stadgar tagit timeout. I sammanhanget 
noterades att projekt Bara Galopp drivs på uppdrag av Svensk Galopp IF och inte Svensk 
Galopp AB.  

§5 Ekonomi 

Jan Carlsson berättade att SFK:s ekonomi fortfarande belastas av poster från överlåtelsen 
till Svensk Galopp. Inför nästa år är det tänkt att löpande månadsrapporter ska redovisas 
inom ramen för SFK:s begränsade resurser där den främsta intäktskällan blir 
medlemsavgifterna. I sammanhanget diskuterade styrelsen att ta bort subventionen av 
program inför nästa år.  

§6 Sport  

Jan Carlson redogjorde för tävlingskommitténs senaste telefonmöte. Här diskuterades 
främst propositionerna för vintern. Propositionerna för huvudsäsongen, samt en 
utvärdering av Sunday Special och Handicapserierna, kommer att behandlas på ett möte 
efter julhelgen.  

§7 Marknad 

Ordförande berättade att den lokala marknadsavdelningen på Jägersro har dragit in mer än 
budgeterat under 2019. Sista tävlingsdagen kommer att arrangeras i samarbete med 
Trelleborgs FF.  



 

SFK styrelseprotokoll 18 november 2019 (nr 8) 
 

§8 Anläggning 

Ordförande berättade att uteboxarna på stallbacken nu är åtgärdade enligt krav från 
Länsstyrelsen. Vidare har ventilationen i Dina Danekildes stall åtgärdats. Grindar och 
inhägnader kommer att uppföras vid walkerområdet i stallbackens mitt.  

Stora banan kommer att underhållas fram till den 8 december. Därefter körs den så länge 
det är plusgrader och stängs sedan fram till våren. Överlag har tävlingsbanan haft god 
standard under hela det gångna tävlingsåret.  

Serviceavgifterna kommer inför 2020 att höjas från 300 kr till 350 kronor. Under hösten har 
ytterligare några proffstränare visat intresse för att stalla upp sina hästar på Jägersro.  

§9 Nya medlemmar 

Inga nya medlemsansökningar hade inkommit sedan förra styrelsemötet.  

§10 Revidering av SFK:s stadgar 

Håkan Birger och Bo Jacobsson har börjat se över SFK:s stadgar. Dessa kommer dock inte 
att ändras förrän SG:s stadgar reviderats.  

§11 SFK:s arkiv 

Josef som sköter SFK:s och STS:s arkiv har kontaktat SFK gällande arkivets framtid. Frågan är 
främst om arkivet även fortsättningsvis ska hanteras gemensamt eller delas upp mellan 
respektive förening. Ordförande föreslog att en arbetsgrupp bildas i samband med 
höststämman som får gå vidare med frågan.  

§12 Fastställa styrelsemötesdagar  

Styrelsen fastställde månadagen den 20 januari kl 17.00 som nästa styrelsemötesdag. I 
samband med detta möte fastställes kommande styrelsemötesdagar för 2020.  

§13 Övriga frågor 

a. Ordförande på höststämman 
Styrelsen utsåg Håkan Birger till ordförande inför höststämman.  

b. SFK:s representant i utbildningskommittén 
Styrelsen utsåg Anja Rhodin till SFK:s representant i SG:s  utbildningskommitté.  

c. Information på hösstämman 
Styrelsen gick igenom föredragningslistan inför kvällens höststämma. Under §8 ”Från 
styrelsen hänskjutna ärenden” beslutade styrelsen att lägga till punkterna §8a ”SFK:s arkiv”, 
§8b ”SFK:s revisorer”.  
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Ordförande tackade mötesdeltagarna och förklarade styrelsemötet avslutat.  

 

Justeras:  Vid protokollet: 

 

 

Håkan Birger  Stefan Olsson 

 

 

  

Jan Carlson    


