
 
 

Protokoll fört vid styrelsemöte (nr 5) SATF 17/9 2018 i Vasaholm hos Jaana Alvesparr 

Närvarande: Björn Malmberg(MB) Jaana Alvesparr (JA) Anki Halpin (AH) Roger Hansson (RH) Martin 

Persson (MP) Rein Kuningas (RK) Nathalie M Johnsson (NJ) 

Meddelad frånvaro: Pia Göransson (PG) 

 

BM hälsar välkommen och öppnar mötet: 

 

1. JA valdes till sekreterare för mötet.  

 

2. MP valdes till justerare. 

 

3. Stall 6 

A: Rapport /uthyrning och uppsägning 

Idag hyr vi 19 boxar. From oktober hyr vi 15 (ej box 16,17,19,20) from december 12 (ej box 

13,14,15) och from mars-september alla 19 boxar igen. 

JA skriver infoblad som BM kompletterar och skickar ut till medlemmarna gällande Stall 6, 

antalet hyrda boxar och Proffstränares behörighet att utnyttja stall 6. 

B: Ändrade anställnings förhållanden/ Avtal 

Avtalet är skrivet och justeras inför mötet med Elena Grusström söndag 23/9 kl 14,30 på 

Jägersro. På mötet närvarar från SATF BM, MP, RK. 

 

4. SFK- Information 

BM har medverkat vid Kick Off samt BM och MP vid styrelsemötena. 

 

5.  Hemsidan. 

A.  Arbete kalender. Facebook. 

BM informerar om hemsidan. Länk ska läggas upp till travets kalender gällande alla 

tävlingsdagar. NJs statusuppdateringar är mycket uppskattade på FB. 

Protokoll möten 

Under året har SATF haft följande möten 15/2, 11/4, 2/7, 17/9. Samtliga protokoll ska 

läggas ut på hemsidan. JA skickar om dessa till BM. 

 

6. Ekonomi: 

A. Ekonomi Rapport Q3 

AH redogorde för ekonomin och jämfördes med lagd budget. Pga ett underskott delvis 

beroende på mindre uthyrning av boxar under tävlingsdagar ( trav och galopp) i stall 6 

behöver årsavgiften för stallet att höjas för amatörtränarna från 1300 kr till 1500 kr from 

1/1 2019. För de proffstränare som hyr i stall 6 kommer avgiften att höjas från 600 kr till 

700 kr per månad from 1/1 2019. JA skriver brev som BM kompletterar och skickar ut. 

 

B. Budget Justering bilaga 

BM och AH redogjorde för justeringen i budgeten 



 
 

 

7. GDPR bilaga för beslut 

Bilagan justeras av BM och skickas ut per mail till styrelsen för godkännande. Därefter skickas 

informationen ut till medlemmarna. 

 

8. Ärende 

Startboxträning skrivelse 

JA skriver ett brev som kompletteras av BM och skickas till VD Fredrik Reuterskiöld Sportchef 

Dennis Madsen samt ansvarig för träningen Tove Brandt 

Tävlingskommittén svar från ordförande och VD  

Sedan TK valde att inte längre bjuda in någon amatörtränare som verksam i kommittén har 

BM pratat med ansvariga bla VD Fredrik Reuterskiöld och Per Larsson. Tyvärr framkommer 

olika svar (ingens beslut) och BM kontaktar Tävlingskommittén , VD, Per Larsson samt 

sportchef återigen. 

 

9. Övriga frågor: 

Inför årsmötet kallas revisorerna till möte med SATF. BM återkommer med datum för möte 

samt datum för årsmöte. 

BM har inhandlat ett pris för 990 kr där kvittot har förkommit. Styrelsen har godkänt att AH 

betalar ut denna summa till BM. 

 

10. Nästa möte 

Detta blir i Lund på restaurang Spisen den 7/12 kl 19.00 JA beställer bord 

 

 

 

__________________________                         _____________________________ 

Vid pennan    Justeras 

Jaana Alvesparr   Martin Persson 


