
Höllviken 2016-12-22 
 
 
Hej Ulf, 
vi i Amatörtränarföreningens styrelse har några frågor till SG. 
1. 600 000 kr? 
Vänligen läs paragraf 7 i SFKs styrelsemöte nr 8 2017 
http://media.skanskafaltrittklubben.se/2015/03/Protokoll-SFK-styrelsem%C3%B6te-ord-8-17-okt.pdf 
  
Vi undrar varför inte dessa 600 000 kr togs med i 2016 års prisbudget? 
 
Enligt SFK är det pengar som blev över då det under en period inte 
betalades ut 4-5 pris beroende på hur många startande hästar det fanns i loppet. 
(Som ganska snabbt togs bort igen) 
Följdfråga till sportchefen var då varför dessa pengar inte räknades med i detta års prisbudget?  
Det kunde han inte svara på. (Trots att revisorerna redan 2015 påpekade att dessa måste delas ut.)  
Nu har han fått skriva ut nya extra lopp för att dessa pengar inte skulle "bränna inne".  
Detta beteende har vi svårt att förstå. 
SATF Påtalade att vi tyckte det var ett svek mot aktiva och hästägare.  
För att upprätthålla en hygglig nivå (38000kr) på lägsta klass krävdes ca. 200 000 kr. (Jägersro) 
Vad vi förstår är dessa 600 000 kr redan "använda". 
Vi vill gärna ha en förklaring. 
  
2. Transportbidrag? 
Den andra frågan vi gärna vill ha svar på är om ni gått ut offentligt med att det faktiskt blir  
transportbidrag vintern 2017 på Bro Park. 
Det går nämligen rykten om det på Jägersro. 
Vi kan inte finna någon information om detta på SGs hemsida. 
 
Vill passa på att önska en God Jul & ett Gott Nytt År 
 
Ser fram emot svar. 
 
Mvh Styrelsen SATF 
 
 
 
Ulf Hörnbergs svar 2017-01-02 
 
Jag är ledsen att ni har behövt vänta på svaret men jag har inte haft möjlighet att svara tidigare. 
Avseende de 600 tkr valde vi att behålla dem som en säkerhetsmarginal. Det har vi gjort vid några 
andra tillfällen också om det visat sig att vi inte använt alla prispengar. De år vi förbrukar mer än 
budgeterat har vi varit tvungna att skjuta till medel. För 2016 har det nu visat sig att vi förbrukat för 
mycket prispengar, till största delen beroende på att vi gjort en felaktig beräkning vid budgeten när 
man tittar på prispengar och anmälningsavgifter totalt sett. De prispengar som funnits reserverade 
kommer därför inte att räcka till/ täcka allt för 2016. Vi kommer att återkomma mer kring detta senare. 
  
Det kommer att vara transportbidrag under januari-mars enligt samma upplägg som 2016. 
  
Vi har också beslutat att höja till 38 tkr detta år. 
  
Mvh 
Ulf Hörnberg 
 
 
 
	  


