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Protokoll fört vid styrelsemöte inom Skånska Fältrittklubben onsdagen den 
16 september 2020 (nr 6) 

Plats: Vismarlöv 

Tid: kl 17.30-20.30 

Närvarande: Anders Klemedsson (ordf), Håkan Birger (sekr),  Per Gellström, Monica Jansson, Jessica 
Long,  Björn Malmberg,  Anja Rhodin. 

Adjungerande: Per Larsson (SGS, t o m §6).  

Övriga: Jan Carlson (via telefon, §6). 

Förhinder: Martin Persson (SATF), Bodil Hallencreutz (SSGTF), Carolin Grönwall (Ung Galopp).  

Ordförande hälsade välkommen till dagens styrelsemöte.  

§1 Val av justerare 

Anja Rhodin valdes att jämte ordförande justera dagens protokoll. 

§2 Fastställa dagordning 

Styrelsen fastställde tidigare utsänd dagordning. 

§3 Fastställande av protokoll 4 och 5 

Styrelsen fastställde protokoll 4 och 5 2020.  

§4 Information från ordförande 

a. Information från SGS ordförande 
Per Larsson informerade från senaste styrelsemötet i SGS. Förslaget från SFK styrelse att 
genom stadgeändring inte längre ha adjungerande deltagare vid styrelsemötena gillas inte 
av SGS. SGS känner sig då stå utanför information och påverkan (motioner). SFK styrelse 
menar att motioner kan framföras då medlem/medlemmar i SGS finns med i SFK 
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fullmäktigegrupp. Vidare finns idag också medlem i SGS ingående i SFK styrelse. Samtal 
fördes angående SFK respektive SGS roller i framtida svensk galoppsport.  

SGS driver för tillfället tre aktiviteter. 1 Vikten av ny bana i Skåne. 2 Att straffpengarna på 
ryttarna bör gå till ägarna i någon form, och ej som idag till SGAB. 3 Hyra John Scott bar på 
Jägersro.  

 
 b. Information från SFK ordförande 

Informerade om gårdagens möte med proffstränarna på Jägersro samt representant från 
amatörtränarna. Per Gellström tog upp bana i Bara där första åtgärden är att få till beslut 
för markköp. I ett senare skede projektera för en anpassad bana. Någon plan B finns inte 
som alternativ till Bara. SFK ordförande informerade om det strategiarbete som styrelsen 
tog fram i augusti. Vidare fördes samtal om att få in yngre medlemmar i SFK samt någon 
form av gemensamma fester.  

Ordförande meddelade att ny styrelse i SFK är insänt till Bolagsverket. Vidare informerades 
om SGAB och SGIF redovisade ekonomiska prognos 2 för 2020.  

§5 Ekonomi 

Monica Jansson meddelade att hon inte fullt tagit över efter Jan Carlson. Bankbesök saknas 
för tilldelning av dosa för inloggning på Swedbank (krävs registrering klar vid Bolagsverket). 
Fonderna övertagna från Kristina Anderson. Preliminär deklaration för 2020 insänd.  

§6 Sport  

Jan Carlson informerade om att Tävlingskommittén haft sitt första möte inför 2021 och där 
ett utkast delgavs för tävlingskalendern. Första åtgärden blir att fastställa storloppsdagarna 
genom samverkan med Danmark och Norge. Mer direktiv behövs från SGAB styrelse för 
fortsatt planering. Utvärdering behövs från årets vintergalopp före planering av en 
fortsättning.  

§7 Marknad och anläggning 

Håkan Birger informerade om att SGAB marknadschef kommer att sluta vid årsskiftet. 
Ekonomisk åtstramning för 2021 kan innebära inskränkningar i olika aktiviteter för 
hästägarna.  

På anläggningen har Dina Danekilde bytt stall samt stallhyrorna justerats upp enligt index. 
Förhandlingar mellan SGAB och Kommunal Skåne pågår angående banmästarens 
anställning.  

§8 Projekt Bara 

Per Gellström informerade om att i dagsläget finns inget avtal för köp av Håkanssons mark. 
Miljöfrågorna är hanterade. Det behövs beslut detta året för markköp.  
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§9 Utse deltagare i Tävlingskommittén ur SFK 

Jessica Long utsågs att ersätta Jan Carlson i SGAB Tävlingskommitté.  

§10 Webbplats hemsida SFK 

Hemsidan och SFK sida på Face Book (FB) sköts av Stefan Olsson. Samtal fördes om att 
Stefan fortsättningsvis ska göra inläggen på FB. Anja ska se över hemsidan. SFK behöver ge 
mer information. FB är då ett bra verktyg för detta. Beslutades att sammanfattande 
information från styrelsemötena ska läggas ut på FB.  

§11 Mötesdagar framöver 

Styrelsemöte före Höststämman på Jägersro kl 15.00 i styrelserummet.  
Möte med fullmäktigegruppen den 29 september kl 18.00 i Vismarlöv. Agenda SFK 
strategidokument samt inför SG Höstmöte. 
Preliminärt möte med fullmäktigegruppen på Jägersro den 20 oktober. 

§12 Nya medlemmar 

Styrelsen godkände Alexandra Granrot och Alf Dorselius som nya medlemmar. 

§13 Inför SFK Höststämma 

Styrelsen föreslår årsavgiften för 2021 till 300 kr samt för ungdom (upp till 25 år) 150 kr 
Styrelsen föreslår att inget arvode åt styrelsen ska ske 2021 
Styrelsen gick igenom valberedningens förslag och konstaterade att för Alexandra Granrot  
krävs ett medlemskap och erlagd årsavgift före den 5 oktober. 
Styrelsen utsåg Håkan Birger som ordförande och Monica Jansson som sekreterare vid 
stämman. 
Beslutades om följande informationspunkter:  
- SFK strategidokument 
- Ny bana i Skåne, Bara 
- Information från ordföranden 

§14 Övriga frågor 

a. Ordförande informerade om kommande strategidagar med SG styrelse. Sällskapens 
ordförande deltar andra dagen.  
b. Ersättare för Caroline Grönvall, då hon inte längre är aktiv inom ponnygaloppen. Strävan 
är en aktiv ponnyryttare eller förälder till en sådan. Samverkan med Mimmi Jarl för förslag. 
Tas upp vid nästa styrelsemöte. 

  

Ordförande tackade mötesdeltagarna och förklarade styrelsemötet avslutat.  
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Justeras:  Vid protokollet: 

 

 

Anders Klemedsson Håkan Birger 
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