Protokoll fört vid styrelsemöte inom Skånska Fältrittklubben tisdagen den 22
juni 2020 (nr 5)
Plats: Rancho, Norregårdsvägen.
Tid: kl 18.00-19.00
Närvarande: Per Gellström (ordf), Anders Klemedsson, Jessica Long, Jan Carlson, Håkan Birger (via
telefon), Bo Jacobsson (via telefon)
Adjungerande: Bodil Brandoné (SGS), Björn Malmberg (SATF, via telefon) Bodil Hallencreutz (SSGTF,
via telefon), Carolin Grönwall (Ung Galopp, via telefon).
Övriga: Stefan Olsson (sekr).
Förhinder: Anja Rhodin

Ordförande hälsade välkommen till dagens styrelsemöte.
§1 Val av justerare
Anders Klemedsson valdes att jämte ordförande justera dagens protokoll.
§2 Fastställa dagordning
Styrelsen fastställde tidigare utsänd dagordning.
§3 Information från ordförande
a. Rapport från SG:s årsstämma
Ordförande rapporterade att stämman blev väldigt lång. SFK:s representanter försökte
främst lyfta frågan gällande Bara Galopp. Vidare drog Anders Klemedsson tillbaka sin
kandidatur till SG:s styrelse, primärt för att möjliggöra ett omval av Jacqueline Henriksson.
Slutligen noterades att en majoritet av ledamöterna valde att bevilja SG:s styrelse
ansvarsfrihet.
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§4 Ekonomi
Jan Carlson presenterade en årsredovisning för 2019. Denna skulle snarast godkännas av
styrelsen för att därefter mejlas ut till medlemmarna inför den stundande årsstämman.
§5 Sport
Med bakgrund av att Svensk Galopp ska presentera en budget i balans i oktober månad
kommer tävlingskommittén sannolikt att sammankallas inom kort för att se över olika
besparingsförslag.
§6 Marknad
Håkan Birger berättade lite kort om de olika aktiviteter som kommer att äga rum i olika
sociala medier inför Svenskt Derby.
§7 Anläggning
Håkan Birger berättade att Jägersrogaloppens ordinarie banmästare fortfarande är
sjukskriven. Vikarier har kallats in för att banskötseln ska fungera som vanligt.
§8 Nya medlemmar
Inga nya medlemsansökningar hade inkommit sedan förra styrelsemötet.
§9 Årsstämma i SFK
Ordförande noterade att ingen av medlemmarna har inkommit med synpunkter gällande
årets alternativa form av stämma, med poströstning istället för fysiskt möte.

Ordförande tackade mötesdeltagarna och förklarade styrelsemötet avslutat.

Justeras:

Vid protokollet:

Per Gellström

Stefan Olsson
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