
Styrelsemöte med Svenska amatörtränarföreningen i Lund 1/12 2017 
Närvarande: 

Björn Malmberg(MB) Jaana Alvesparr (JA) Anki Halpin (AH) Pia Göransson (PG) Roger Hansson (RH) 

Martin Persson (MP) Rein Kuningas (RK) 

 

BM hälsar välkommen och öppnar mötet: 

1 Stall 6 

1a Hur fungerar det i dag? 

Påkommen tränare som duschar sina hästar i stall 6 kommer att kontaktas av MP och erbjudas att 

betala en hyra om 1200 kr + moms för ett år framåt, eller 500 kr+ moms för tiden som varit då 

hästarna duschats utan lov. 

Mockningen fungerar inte och de gula kärlen töms inte. 

1b Samarbetet med travet? 

Samarbetet fungerar bra men uthyrningen av boxar under tävlingsdagar har halverats. 

Under 2016 inkom 101000 och för 2017 tom juni 27000 och tom nov 61000. 

 

2 Sporten 

2a Sportkommiteen  

RK har inget nytt att rapportera då senaste mötet blev inställt. Dock ska nytt möte avhållas den 17 

december. 

2b Ascotbanans öppettider. 

Styrelsen/föreningen stöttar den motion som skickades in till SFKs årsmöte. 

Frågor att ställa vid mötet med SFK/Jägersro samt att ta i beaktning: 

Öppettider i dag 

Måndag 05.00-15.00 För jägersros tränare 10-tim/dag För amatör med annat arbete 0 tim/dag 

Tisdag 05.00-15.00 För jägersros tränare 10-tim/dag För amatör med annat arbete 0 tim/dag 

Onsdag 05.00-15.00 För jägersros tränare 10-tim/dag För amatör med annat arbete 0 tim/dag 

Torsdag 05.00-20.00 När sker harvning? Om banan harvas vid 15 som övriga dagar och därefter 
används av några amatörer fram till kl 20, vad är skillnaden då mot övriga 
vardagar? 

Fredag 05.00-15.00 För jägersros tränare 10-tim/dag För amatör med annat arbete 0 tim/dag 

Lördag 05.00-17.00 Varför behöver banan stängas klockan 17 när harvning sker på måndagen? 

Söndag 05.00-15.00 Varför behöver banan stängas klockan 15 när harvning sker på måndagen? 

SOLEN Upp Ner 
1 januari 08:36 15:46 öppen till 16 

1 februari 08.00 16.41 öppen till 17 

1 mars  06:56 17:42 öppen till 18 

1 april 06:37 19:44 öppen till 20 

1 maj 05:23 20:45 öppen till 20 

1 juni 04:32 21:38 öppen till 20 

1 juli 04:30 21:52 öppen till 20 

1 augusti 05:15 21:11 öppen till 20 

1 september 06:14 20.00 öppen till 20 

1 oktober 07:12 18:41 öppen till 19 

1 november 07:14 16:27 öppen till 17 

1 december 08:14 15:39 öppen till 16 

31december 08:36 15:44 öppen till 16 

Information angående ascotsbanans öppettider som kompensation ska ges när stora banan pga 

väder eller annat inte kan hållas öppen, fungerar inte, eller sker detta automatiskt? BM ska be Bo 

Gillborg, Jaqueline Hensriksson och Rolle Olofsson om möte ang tidierna, enskilt eller tillsammans 

beroende på deras tillgänglighet inom 14 dagar för att styrelsen ska kunna informera medlemmarna 

inför 2018.  

 



3 Sociala medier 

3a Loggan, Denna kommer att börja publiceras defrom den 1/1 2018 

3b Hemsidan fungerar och är uppdaterad av BM 

3c Facebook fungerar och det är mycket uppskattat med alla gratulationer till vinnande 

amatörtränare. Sköts bra av Nathalie Johnsson som ska tackas under årsmötet med en blomma och 

en önskan om att hon fortsätter under 2018. 

4 Ekonomi  

4a Kvartal 4 Helårsberäkning, det ”fattas” ca 35 000 i intäckter pga travets minskade hyrning av 

boxar vis tävling. 

16500 har investerats i att höja taket på spånförrådet.  

Enligt budget ca 15000 back under år 2017 jämfört med prognos. 

4b Uthyrning av boxar till H adielsson kommer även att ske under 2018. Hyran ska höjas till 1200 

kronor plus moms/månad och BM meddelar H adielsson nu. 

4c SFK betalar elkostnaden för träningsrummet 

4d Budget för 2018 kommer digitalt från BM 

5 Nästa möte bestäms till 15/2 kl 18,00 och BM bokar sylves fik. 

6 Medlemsmöte/årsmöte 

Fredag 16/3 kl 19 i Sylves fik. Vi ska sponsra våra medlemmar med gratis mat/dricka under mötet. 

Föredragshållare som ska tillfrågas är Lennart Junior Reuterskiöld, Vinstrikaste tränare sedan många 

år med tips på träning, hästhållning till oss amatörer. (45 minuter) JA kontaktar, Jaqueline 

Henriksson- läget just nu (15 minuter). BM kontaktar. 

 

 

  

 

Vid Pennan     Justeras 

Jaana Alvesparr 


