
 
 

 
Protokoll Stockholms Galoppsällskaps höststämma 2019  
 
Tid: 18 november 2019 Bro Park kl 18.30 
Närvarande: 41 personer där varav 27 röstberättigade 
 

1. Val av ordförande 
Eva McLaren valdes till stämmans ordförande 
 

2. Anmälan av protokollförare 
Amie Karlsson anmäldes som stämmans protokollförare 
 

3. Val av två personer att jämte ordförande justera protokollet 
Hans Engblom och David Crona valdes 
 

4. Upprättande och godkännande av röstlängd 
Stämman fastställde att röstlängd upprättas om votering begärs av mötet 
 

5. Godkännande av dagordning 
Dagordningen godkändes 

 
6. Fråga om kallelse skett i behörig ordning 

Stämman fastställde att utlysandet av mötet skett i enlighet med föreningens stadgar 
 

7. Fastställande av årsavgift för det kommande kalenderåret  
Stämman fastställde att årsavgiften för 2020 ska vara oförändrad, det vill säga 300 kr 
per person och år, respektive 150 kr för ungdom 

 
8. Val av ordinarie representanter till Svensk Galopps fullmäktige 

Valberedningens förslag godkändes. Följande 17 personer utsågs till ordinarie 
fullmäktigeledamöter för Stockholms Galoppsällskap: Annika Sjökvist, Caroline 
Malmborg, Christer Gråberg, Christopher Roberts, Clarence Örhammar, David Crona, 
Eva McLaren, Hans Engblom, Ivan Sjöberg, Jessica Jankerup, Karl-Bertil Wirenstål, 
Leif Wretman, Lisbeth Bolin, Martin Wallin, Robert Holmsten, Roger Asp och Roland 
Egnestam. Till ersättare utsågs Lena Staag, Magnus Gustavsson, Patrick Wahl och Per 
Jardetun. 

 
9. Behandling av ärende(n) – förslag som skriftligen tillställts styrelsen senast 4 

veckor före höstmötets avhållande.  
Inga förslag hade tillställts styrelsen. 

 



 
 

10.  Övriga frågor 
 

a) Eva McLaren informerade om att medlemmar i Stockholms Galoppsällskap har 
tillåtelse att vara i den stora logen i Bro Parks läktarbyggnad på tävlingsdagar, under 
förutsättning att logen inte är uthyrd till ett annat sällskap. Flera medlemmar uttryckte 
vikten av att hästägare har någonstans att se på loppen, speciellt de hästägare som har 
starthäst under dagen. Det föreslogs att styrelsen ska se över kostnaden för att hyra den 
stora logen samtliga tävlingsdagar under året. Frågan lyftes om huruvida det planeras 
att byggas ett hästägarrum ovanför vågrummet. Eva McLaren informerade om att 
styrelsen inte vet om detta kommer att ske. 
 

b) Ljudet i högtalarsystemet i kaféet diskuterades. Flera medlemmar uppfattar ljudet som 
dåligt och att ljudvolymen är låg. Svensk Galopps sportchef Dennis Madsen, som var 
inbjuden till mötet, informerade om att Svensk Galopp har fått in klagomål om att 
ljudet är för lågt såväl som att det är för högt och att skillnaderna i den upplevda 
ljudnivån beror på hur många personer som vistas i lokalen. Eva McLaren informerade 
om att styrelsen ska behandla frågan. 
 

c) En fråga ställes kring huruvida det kommer tävlas på Bro Park under vintern. Eva 
McLaren informerade om att 2020 års tävlingsschema inkluderar tävlingsdagar den 5, 
12 och 19 januari samt den 2, 9 och 16 februari.  
 

d) En fråga ställdes om anledningen till att Svensk Galopp planerar att bygga en ny bana 
i Skåne. Svensk Galopps styrelseledamöter Anders Lilius och Jan Ohlson, som bjudits 
in till mötet, informerade om behovet av en ny bana i Skåne då marken som den 
nuvarande tävlingsbanan ligger på är såld.  

 
Mötet avslutades 18:52 
 
 
Bro 2019-11-19 
 
 
 
 
Amie Karlsson               Eva McLaren                David Crona Hans Engblom  
Protokollförare               Mötesordförande          Justerare                 Justerare 


