
Protokoll fört vid styrelsemöte SATF 21/9– 2017 

 

Närvarande: Björn Malmberg(BM), Rein Kuningas(RK), Martin Persson(MP), Roger Hansson(RH), 

Mimmi Jarl(MJ), Ann-Christine Halpin (ACH), Jaana Alvesparr(JA) 

Meddelad frånvaro, Pia Göransson(PG) 

BM hälsade alla välkomna till dagens möte och JA valdes att protokollföra mötet som justeras av MP. 

1. Ekonomi. Rapportering 

ACH skickar ny ekonomisk rapport efter momsredovisning i september. 

 

2. Stall 6 

A: Hans Adielsson  

     hyr i dag 5 boxar och kommer under vintern att hyra max 6 st.  

     Pris per box är  1100 kronor +  moms. 

B: Marios Städning 

    diskuterades och justering av arvode kommer att ske med avdrag per uthyrd box till Adielsson. 

C: Anders Nillson  

    från Travet har gjort en förfrågan gällande hjälp med städning av stallet. Travet ersätter SATF  

     med 280 kr/tim + moms och Ulrica Dayversson åtar sig uppdraget och fakturerar SATF  

     180kr/tim+moms. 

D: Hyresuppföljning, 

     ACH informerar att de som i dag utnyttjar stallet också har betalt stallavgiften. 

E: Spånförådet  

     är ombyggt och färdigt. Slutsumma 16500 Kr. 

 

3. Sportkommittén 

A: Proppar 

    SATF författar ett brev till SFRK och Dennis Madsen gällande önskan om analys av vårt hästbestånd  

    före man gör propositionerna. Frågan gällande varför proposition för Novislopp under höst/vinter inte  

    skrivs ut ska även ställas till ovanstående. 

B: Spö 

     SATF ställer sig positiva till användandet av spö i loppen. Däremot vid regelbrott(missbruk) ska ett    

     konsekvent straff utdelas såsom förlust av ridarvode samt procent. Hästägaren ska inte drabbas. 

C: När och om vi skall välja ny representant? 

     RK fortsätter med SATF fulla förtroende. 

D: Ascotbanan 

     Medlemmarna efterlyser längre öppettider på Ascotbanan. RK kontaktar Bo Gillborg med önskan om  

     längre öppethållande även måndag kväll som alternativ till tävlingsbanan. 

    Vid något tillfälle har Rolle Ohlsson låst Ascotbanan före stägningsdags. RK har kontaktat Bo Gillborg  

    men någon återkoppling har inte skett. RK kontaktar igen. 

E: Vintergalopp 

    En enkät har skickats ut och till dagsdatum har 17 svar inkommit varav 3 är negativt inställda och     

    resterande positivt inställda till vintergalopp. 

 

 

 



4. Årsmötet  

Hänskjuten motion angående ponnygaloppen. BM informerar Cicci Gråberg och Lotta Malmborg. 

Ändring av Stadga, BM korrigerar stadgarna enligt årsmötes protokollet. 

 

5. Ny logga  

Mötet beslutade att logga nr 1 ska användas. 

 

Sociala medier 

Hemsidan, BM arbetar med uppdatering av denna, fortsätter arbetet med kalendern samt kontaktar 

Mikael Tedesund gällande back up. 

Facebook, Trevliga inlägg vid Amatörtränares vinster på skandinaviens banor. 

BM uppdaterar informationen under ”OM”. 

 

6. Årsavslut. 

Mötet beslutades att året ska avslutas genom julbord. Tänkta datum är antingen 1/12 eller 8/12.  

Alla ska inkomma med förslag på restaurang samt vilket datum som passar bäst. 

 

7. Övriga frågor 

Referent vid Jägersros galopptävlingar diskuterades och styrelsens synpunker framförs av BM eller  

RK vid nästa möte med SFRK. 

 

8. Nästa möte  

belutades bli vid datum för julbord. 

 

 

Vasaholm 2017-09-21 

 

 

_____________________________________ 

Vid pennan/ Jaana Alvesparr  

 

 

_____________________________________ 

Justeras/ Martin Persson 


