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Protokoll fört vid styrelsemöte per telefon inom Skånska Fältrittklubben 
onsdagen den 25 mars 2020 (nr 2) 

Plats: Via telefon 

Tid: kl 18.00-18.45 

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

Adjungerande: Monica Jansson (SGS), Carolin Grönwall (Ung Galopp), Björn Malmberg (SATF).  

Övriga: Stefan Olsson (sekr). 

Förhinder: Bodil Hallencreutz (SSGTF) 

 

Ordförande hälsade välkommen till dagens styrelsemöte.  

 

 

§1 Val av justerare 

Anders Klemedsson valdes att jämte ordförande justera dagens protokoll. 

§2 Fastställa dagordning 

Med anledning av att mötet hölls via telefon beslutades att bordlägga §4-§8, samt §16 till 
nästa ordinarie styrelsemöte. ”SG:s stadgar” lades till under övriga frågor. 

Styrelsen fastställde tidigare utsänd dagordning med ovanstående ändring och 
komplettering. 
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§3 Fastställa protokoll nr 1, 2020 

Styrelsen fastställde protokoll nr 1, 2020 

§4 Information från ordförande 

Se §2 

§5 Ekonomi 

Se §2 

§6 Sport  

Se §2 

§7 Marknad 

Se §2 

§8 Anläggning 

Se §2 

§9 Projekt Bara Galopp  

Se §2 

§10 Nya medlemmar 

Styrelsen godkände Ingrid Persson och Romeo Livaja som nya medlemmar i Skånska 
Fältrittklubben. 

§11 Utse representant i arbetsgrupp gällande hästvälfärd 

I samband med Svensk Galopps stämma beslutades om att tillsätta en arbetsgrupp gällande 
hästvälfärden i galoppsporten. Till SFK:s representant i gruppen utsåg styrelsen Anja 
Rhodin.  

§12 Hästskötarkurs 

Skånska Fältrittklubben har mottagit en fråga från licens- och utbildningskommittén 
gällande i vilken omfattning föreningen kan vara behjälplig med att arrangera kurser i 
samarbete med Hästsportens Folkhögskola. Under rådande situation finns emellertid ingen 
möjlighet att starta några kurser förrän tidigast i höst. Frågan bordlades till ett senare 
styrelsemöte.  
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§13 Medlemssubvention av program 

Skånska Fältrittklubben har under flera år erbjudit medlemmarna en subventionerad 
prenumeration på Jägersroprogrammet. Subventionen har varit 200 kronor per 
prenumeration och medlem. Styrelsen konstaterade att subventionen är en god 
medlemsförmån. Samtidigt är föreningens budget mer begränsad jämfört med tidigare år.  

Styrelsen beslutade att behålla subventionen för 2020. Samtidigt föreslogs att informera 
medlemmarna om att subventionen, med nuvarande medlemsavgift, eventuellt måste utgå 
kommande år. 

§14 Informationsmöte 

För att ge medlemmarna och andra galoppintresserade en mer ingående lägesbild av 
projektet Bara Galopp hade styrelsen i slutet av mars planerat in ett större 
informationsmöte med representanter från Svensk Galopps styrelse. Med anledning av 
rådande restriktioner och smittläge har mötet skjutits på framtiden.  

§15 Inför SFK:s årsmöte 

Med anledning av de restriktioner för att begränsa spridningen av Corona-viruset i landet 
konstaterade styrelsen att Skånska Fältrittklubben sannolikt inte kommer att kunna avhålla 
en stämma under maj månad, något som är reglerat i stadgarna. Styrelsen var enig om att 
det under rådande omständigheter var viktigast att följa myndigheternas 
rekommendationer och därmed skjuta stämman på framtiden.  

§16 Sekreterare 

Se §2 

§17 Övriga frågor 

a SG:s stadgar 
Håkan Birger och Monica Jansson som representerar SFK i den stadgeändringsgrupp som SG 
tillsatt har nyligen fått ett utkast på ändringar. I dessa föreslås bland annat att SG:s styrelse 
ska utse en vice ordförande. I sammanhanget lyfte SFK:s representanter fram att en 
extrastämma bör utlysas om sittande ordförande avgår.  

Stadgegruppen föreslår vidare att 2/3 majoritet vid ändring av stadgar och försäljning av 
ekonomiska tillgångar ska ändras till 3/4 majoritet.  

SFK:s uppfattning är att en ändring av stadgarna bör gå ut på remiss till sällskapen. Därefter 
kan beslut fattas på SG:s ordinarie årsstämma respektive höststämma. 
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b. Övrigt  
Håkan Birger informerade kort om de restriktioner som gäller på anläggningen för att 
galopptävlingar ska kunna arrangeras under rådande smittläge.  

 

Ordförande tackade mötesdeltagarna och förklarade styrelsemötet avslutat.  

 

 

Justeras:  Vid protokollet: 

 

 

Per Gellström  Stefan Olsson 

 

 

  

Anders Klemedsson   


