
 
 

Protokoll fört vid styrelsemöte nr 4 SATF 2/7– 2018 

 

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

Jaana Alvesparr(JA), Pia Göransson(PG) 

Meddelad frånvaro, Roger Hansson(RH), Ann-Christine Halpin (ACH), Nathalie Johnsson(NJ) 

 

BM hälsade alla välkomna till dagens möte. 

1. JA valdes att protokollföra mötet  

 

2. RK valdes att justera protokollet 

 

3. Stall 6 

A: Rapport 

Tränarnas städning av boxarna sköts dåligt och RK kontaktar berörda tränare. 

Hästar har övernattat i stallet samt fått hö på golvet. Ingen har meddelat eller betalat 

för detta. 

JA skriver brev till våra medlemmar och påminner om hur viktigt det är att 

städningen sköts. 

Parkeringen utanför stall 6 fungerar bättre och bättre. 

 

B: Ändrade anställnings förhållanden 

Mario och Elena kommer att ha sin anställning genom Cool Company vilket innebär 

att ett nytt avtal gällande städningen kommer att skrivas. 

Arvodet för städning per box kommer att höjas till 300 kr ink moms per månad.  

Höjningen gäller from 1/7 2018. 

RK kontaktar Mario  och Elena och stämmer av med dem innan avtal skrivs. 

Avtalet ska innehålla punkterna: 

1. Städning (av visst antal boxar beslutade av styrelsen för gällande månad) före och 

efter tävlingsdag 

2. Varje fredag ska boxarna städas och fyllas på med spån om behovet finns. 

 

4. Sportkommittén 

Efter att representant från amatörtränarföreningen inte längre är inräknad  i 

sportkommitten har BM kontaktat F Reuterskiöld och fått svar att man tagit bort 

denna position. Vid kontakt med sportkommitten får BM annat svar. BM skriver ett 

nytt gemensamt brev till dessa för svar. 

 

 



 
 

5. SFK Information 

SG har beslutat att dra in startboxträningen i skåne eftersom man anser att bokade 

tränare inte dyker upp och att intresset är svalt. 

Vi anser att SG ska presentera tider för träning på jägersro som kan hållas av Therese 

Johansen inte nödvändigtvis Tove Brandt. 

När vi fått tiderna så sprider vi dessa i våra kanaler. De som inte avbokar kan SG 

fakturera för att täcka ev kostnader samt att villiga inte ska bli utan träningen. 

 

6.  Hemsidan. Arbete kalender. Facebook. 

Kalendern kommer att försvinna och en länk till Jägersro Travkalendern kommer att 

läggas upp. 

Facebook inläggen från NJ är mycket uppskattade. 

 

7. Ekonomi: 

A. Ekonomi Rapport Q2 

BMs övergripande analys är att läget per dags datum är bättre än vid samma 

period i fjol. 

BM har förhandlat fram ett avtal med SFK som nu betalar 45% av våra 

elkostnader. 

B. BM kommer till nästa möte att göra en Budget Justering. 

 

 

8. GDPR 

BM kommer att göra ett förslag som godkänns av styrelsen och därefter skickas ut till 

våra medlemmar. 

 

9. Startboxträning, diskuterades 

 

10. Nästa möte beslutades till den 4/9 kl 18.00 

 

11. Övriga frågor: 

JA och BM skriver brev ang startboxträningen till SG 

Brev från Roland Ohlsson ang banornas öppettider. Svar (felaktigt) från SFK 

diskuterades och JA kontaktar ordförande. 

 

Vid pennan Jaana Alvesparr  Justerare Rein Kuningas 

 

____________________________                     ________________________________ 


