Protokoll fört vid Höststämman inom Skånska Fältrittklubben
torsdagen den 4 november 2021
Plats: Derby Club, Jägersro
Tid: kl 18.00-18.40
Närvarande: 4 hedersmedlemmar och 55 medlemmar
Övriga:
Harald Dörum, vd SGAB och Anna Thelander Jägersro Galopp
Per-Åke Ragnarsson
Ann-Marie Gerdtsson
Vanja Sandrup
Ordförande hälsade välkommen och särskilt till våra hedersmedlemmar och Harald Dörum
samt förklarade därefter mötet öppnat.
§1 Val av justerare
Stämman valde Birgit Gerdtsson och Kristina Anderson till att jämte ordförande
justera dagens protokoll.
§2 Upprättande och godkännande av röstlängd
Röstlängd upprättades genom upprop, varvid fastställdes att 4
hedersmedlemmar och 55 medlemmar var representerade.
Stämman godkände röstlängden
§3 Godkännande av dagordning
Tidigare utsänd dagordning godkändes
§4 Fråga om kallelsen till höstmöte skett i behörig ordning
Personlig kallelse med föredragningslista skickades stadgeenligt ut till
medlemmarna den 12 oktober, vilket är inom stadgeenlig tid.
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Stämman godkände att kallelse skett i behörig ordning

§5 Information från styrelsen
Ordförande rapporterade från SG:s Rådslag med efterföljande Höststämma
den 23-24 oktober i Malmö. Den röda tråden på Rådslaget var att fokusera på
gemensamma målbilder för att bryta all nedåtgående trend. På Höststämman
presenterades Harald Dörum samt nye ekonomichefen, Mats Engen. Benny
Carlsson valdes in som ny medlem i SG valberedning. Såväl Rådslag som
Höststämma präglades av god stämning och positiv anda.
Anders Klemedsson informerade från arbetet i gruppen om ”ny bana i Skåne”.
Arbetsgruppen tillsattes på initiativ från Jockeyklubben för att leta mark och
finansiering. Det finns tre områden som fortfarande är aktuella. Ett beslut om att
marken i Bara ska klassas som mindre känslig mark för galoppbana har kommit
från Länsstyrelsen.
§6 Val av fullmäktige jämte suppleanter till Svensk Galopp
Valberedningens förslag till fullmäktigeledamöter samt suppleanter för
2021/2022 redovisades av valberedningens ordförande.
Omval: Kristina Anderson, Håkan Birger, Jan Carlson, Per Gellström, Bo
Jacobsson, Monica Jansson, Peter Jardby, Anders Klemedsson, Jessica
Long, Björn Malmberg, Anja Rhodin.
Nyval: Alexandra Granroth
Suppleanter: Niclas Cronberg, Bodil Hallencreutz, Leif Pettersson, Mathias
Schildt.
Nyval: Peter Engström, Linda Reuterskiöld
Stämman godkände fullmäktigeledamöterna för 2021/2022 i enlighet med
valberedningens förslag.
§7 Av medlem väckt förslag som skriftligen tillställs styrelsen senast 10 dagar för
Höstmötets avhållande
Inga väckta förslag från medlemmarna hade inkommit.
§8 Från styrelsen hänskjutna ärenden
Ordföranden avtackade avgående fullmäktigeledamöterna Christian Holm och BG
Paulsson. Christian Holm avtackades även för de många åren han varit speaker
vid våra tävlingar.
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Ordförande tackade därefter medlemmarna och förklarade mötet avslutat.
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