
Protokoll fört vid Styrelsemöte (nr 1) med SATF på Jägersro 15/2 2018 
Närvarande: 

Björn Malmberg(MB) Jaana Alvesparr (JA) Anki Halpin (AH) Roger Hansson (RH) Martin Persson (MP) 

Rein Kuningas (RK) 

Meddelad frånvaro: Pia Göransson (PG) 

 

BM hälsar välkommen och öppnar mötet: 

1 Stall 6 

1a Hur fungerar det i dag? 

Under Marios semester har  Ulrica De Barros varit behjälplig och skött städningen av stallet med 

beröm godkänt. Vi har i dagsläget boxarna 8-20 dvs 12 boxar. From 15/3 kommer antalet boxar att 

utökas. 

 1b Uthyrning boxar SFK 

10 boxar har uthyrts under tiden januari/februari till SFK. AH fakturerar 750 kr/box plus moms för 

denna tiden. Pga att boxarna inte städats ur vid avfkyttning kontaktar RK Bo Gillborg och en avgift för 

städning på 150 kr/box kommer att faktureras,  

 

2 Sporten 

2a Tävlingskommiteen  

RK informerade från mötet. 

 

3 Sociala medier 

3a Den nya loggan är publicerad. 

Endast BM är administratör på hemsidan och Facebook. Nathalie Johnsson är redaktör och sköter 

statusuppdateringar på Facebook. 

 

4 Ekonomi  

4a Årsbesked visar att årets förlust är -5679 kr trots ca 50 000 kr mindre i intäkt från travets 

boxuthyrning 

4b 16 tränare har betalat in för användnning av stallet. 

4c SFK har betalat elkostnaden för träningsrummet och BM diskuterar fortsatt avtal för 2018 med 

Jaqueline Henriksson. 

 

5 Budget för 2018 presenterades av BM som även kommer att skicka denna digitalt. Inga orosmoln 

finns för tillfället. 

6 Medlemsmöte/årsmöte 

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

JA skriver kallelse och skickar till BM. 

 

7 Valberedningens förslag upplästes. 

8 Träningsmöjligheter 

Var kommer träning att kunna ske när bygget drar i gång?.Vi avvaktar information från SFK. 

9 Fullmäktige 

BM rapporterade från senaste mötet. 

10 Skrivelser till SFK 

Skrivelserna som handlar om banmästarens bemötande, banor, öppettider samt säkerhet vid körning 

av dessa diskuterades och kommer att skickas under morgondagen till SFK samt Bo Gillborg.  



11 Övriga ämnen. 

11a Banornas öppettider. Vi tackar B Gillborg för utförlig information 

11b Säkerheten på anläggningen 

11c Inkomna mail 

11d Utskick från SFK gällande medlemskap. Viktigt att våra medlemmar informeras och går med för 

att kunna påverka framtiden för Jägersro och galoppen. 

 

12 Övriga frågor. 

Verksamhetsberättelsen diskuterades och skickas under morgondagen till Ewa Särlöv. 

13 Nästa möte bestäms vid årsmötet. 

 

 

  

 

Vid Pennan     Justeras 

Jaana Alvesparr 


