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1.	  Rein	  berättade	  om	  serviceavg.	  	  Rein	  varit	  på	  Sfk:s	  möte	  men	  inget	  beslut	  om	  
avgifterna	  är	  ännu	  tagna.	  

2.	  Lotta	  varit	  i	  kontakt	  	  med	  advokatfirman	  Nordbro	  för	  att	  diskutera	  våra	  
möjligheter	  att	  få	  juridisk	  hjälp.	  
Juridiska	  hjälp	  kan	  vi	  erbjudas	  per	  telefon.	  Kostnad	  ca	  2200:-‐	  om	  året.	  	  
Mötet	  beslutade	  teckna	  avtal	  med	  advokatbyrån	  Nordbro.	  	  

	  

3.	  SATF	  ska	  kontakta	  Sfk	  om	  att	  datumet	  för	  ev.	  avanmälan	  för	  de	  som	  inte	  vill	  
träna	  på	  Jägersro.	  Satt	  datum	  bör	  flyttas	  fram	  då	  serviceavg.	  ännu	  inte	  är	  
fastställda.	  

	  

4.	  SATF	  beslutade	  att	  subventionera	  stallavg.	  med	  300:-‐	  för	  medlemmar	  under	  
25	  år.	  

5.	  Fortsatta	  diskussioner	  med	  Sfk	  om	  serviceavg.	  SATF	  menar	  att	  avgiften	  är	  för	  
hög.	  	  

6.	  SATF	  kommer	  i	  fortsättningen	  att	  hyra	  17	  boxar	  då	  föreningen	  måste	  se	  över	  
kostnaderna.	  

	  

7.	  SATF	  behöver	  hjälp	  av	  medlemmarna	  för	  att	  röja	  ut	  förvaringsrummet	  och	  
tvätta	  stallet.	  
Datum	  anslås	  på	  anslagstavla	  i	  stallet	  samt	  skickas	  ut	  via	  mail.	  



8.	  Vanja	  Sandrup	  har	  av	  SATF	  önskat	  hyra	  10	  boxar	  vid	  två	  tillfällen.	  	  
En	  dag	  per	  tillfälle.	  Ersättning	  skall	  erläggas	  direkt	  till	  SATF.	  
	  

9.	  Jägersro	  har	  köpt	  en	  ny	  harv	  till	  tävlingsbanan.	  Målet	  är	  att	  försöka	  få	  till	  en	  
mjukare	  bana.	  

10.	  Propositionerna	  ser	  bättre	  ut	  i	  år	  för	  de	  lägre	  klasserna.	  Glädjande.	  

11.	  Stadgearbetet	  fortsätter.	  Lotta	  och	  Rein	  arbetar	  med	  uppgiften	  

12	  .	  Extra	  medlemsmöte	  Torsdagen	  den	  2/4.	  

	  

Vid	  protokollet	  

	  

	  
Martin	  Persson	  

	  

	  

Justerat	  av	  Charlotte	  Sjögren	  

	  

	  

	  


