Protokoll Stockholms Galoppsällskaps Höstmöte 2018
Tid: Lördag den 6 oktober 2018 kl 13.00-15.30
Närvarande: 65 medlemmar.

1. Mötet öppnas
SGS’ ordförande Eva McLaren öppnade mötet och hälsade alla välkomna.
2. Val av ordförande
Björn Eklund valdes till mötets ordförande.
3. Anmälan av protokollförare
Som protokollförare anmäldes Nadja Bellander.
4. Val av två personer att jämte ordföranden justera protokollet
Till justerare utsågs Louis De Geer och Roland Egnestam.
På förslag av mötets ordförande utsågs två andra personer som rösträknare, för att
justerarna inte skulle behöva lämna mötet för att räkna röster. Till rösträknare utsågs
Henrik Haglund och Dennis Persson.
5. Upprättande och godkännande av röstlängd
Lisbeth Bolin uppgav att hon hade prickat av samtliga närvarande medlemmar som hade
rösträtt, och mötet godkände denna lista som röstlängd.
6. Godkännande av dagordning
Dagordningen godkändes med några justeringar. Punkten 11 a) där Svensk Galopps VD
Fredrik Reuterskiöld skulle ha informerat fick utgå då denne lämnat återbud på grund av
utlandsresa. I stället tillkom bland annat informationspunkter om SGS verksamhet, och
om separationen från ATG, se nedan.

7. Fråga om kallelse skett i behörig ordning
Fastställdes att kallelsen skett i behörig ordning.
8. Fastställande av årsavgift 2019
Beslöts att årsavgiften för 2019 ska vara oförändrad, det vill säga 300 kr per person och
år, respektive 150 kr för ungdom.
9. Val av ordinarie representanter till Svensk Galopps fullmäktige
Utöver valberedningens förslag hade två motförslag inkommit, så att sammanlagt 23
personer hade nominerats. Listor med samtliga föreslagna namn delades ut till de
röstberättigade, som instruerades att stryka 6 namn på listan. Efter att rösterna räknats
har följande 17 personer utsetts till ordinarie fullmäktigeledamöter för Stockholms
Galoppsällskap:
Roger Asp, Lisbeth Bolin, Åke Darling, Roland Egnestam, Hans Engblom, Christer Gråberg,
Henrik Haglund, Robert Holmsten, Jessica Jankerup, Annika Källse, Caroline Malmborg,
Eva McLaren, Ivan Sjöberg, Martin Wallin, Börje Wetterlind, Karl-Bertil Wirenstål och Leif
Wretman. Till ersättare utsågs Magnus Gustavsson, Per Jardetun och Patrick Wahl.
10. Behandling av förslag som skriftligen tillställts styrelsen
Hans Engblom hade tillskrivit SGS’ styrelse med ett förslag om att tillsätta en arbetsgrupp
inom SGS för att öka trivseln i samband med tävlingsdagarna på Bro Park. Mötet biföll
förslaget och valde Ulf Byström, Amie Karlsson, Ulf Paulin och Martin Wallin att jämte
förslagsställaren samt K-B Wirenstål från SGS’ styrelse bilda denna arbetsgrupp.
11. Övriga frågor
a) Roger Asp berättade att SGS lånat ut cirka 3 milj kr till Svensk Galopp för att bygga
eller bygga ut dammar och saltdammar, detta för att säkerställa att saltning kan ske
så att dirttracken kan hållas öppen. Vidare ska en sprinkleranläggning för
bevattning av dirttrackbanan byggas, så man slipper slitaget och den extra arbetskraft
och därmed förenade kostnader som det innebär att bevattna manuellt med vattenbil.
SGS har också tagit initiativ till byggandet av enklare hästägarläktare dels vid
upploppet på stora banan, dels vid mitten av rakbanan/träningsbanan. Dessa kommer
att färdigställas så snart bygglov erhållits från Länsstyrelsen. Man vill också i samråd
med tränarna sörja för att stallbacken snyggas upp med gräsytor och blommor, etc.
På längre sikt vill man också bidra till byggandet av ett hästägar- och tränarrum,
eventuellt som en påbyggnad på befintligt vågrumshus, men då detta är en större
investering, måste man göra det tillsammans med SG.
b) Eva McLaren berättade om separationen från ATG, som blir en realitet från och med
2019-01-01. Fullmäktige kommer att fatta beslut om hur man ska agera i denna viktiga

fråga, och inför SG:s höstmöte den 28 oktober kommer frågan att behandlas vid
rådslaget dagen före, där ytterligare information kommer att ges av Roland Johansson
som sitter i såväl SG:s styrelse som i ATG:s.
Mötesdeltagarna gavs möjlighet att yttra sig i denna fråga och flera påtalade det
olämpliga i att sälja en procent av aktieinnehavet, då man mister minoritetsskyddet
enligt Aktiebolagslagen. Andra möjligheter till finansiering av tävlingsåret 2019 bör
prioriteras.
c) Louis De Geer nämnde att han, Roland Egnestam och Peter Jardby hade skickat in en
motion till SG:s höstmöte angående prissummorna, där man önskade sig en omfördelning med mer pengar till handicaploppen, och en minskning av prispengarna i
de största storloppen. Man bör även se över förhållandet mellan insatser och
prissummor.
d) Nadja Bellander föreslog att veteraner inom sporten, till exempel tränare och
funktionärer med många tjänsteår, skulle kunna få någon sorts ”Guldkort” som skulle
berättiga till fri entré på galoppbanorna. Förslaget vann inget direkt gehör, utan mötet
tyckte att dessa kunde lösa medlemskap i ett av sällskapen, vilket som bekant ger fri
entré till en ringa kostnad.
12. Mötets avslutande
Mötets ordförande tackade de närvarande för visat intresse och förklarade mötet
avslutat.
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