
 

Protokoll från digital höststämma i Stockholms Galoppsällskap  

den 12 november på Bro Park kl 18.00  

 
1. Mötets öppnande 

Eva Mc Laren hälsade alla välkomna  

2. Val av ordförande      

Till mötesordförande valdes Louis De Geer 

3. Anmälan av protokollförare 

Till protokollförare anmäldes Lisbeth Bolin 

4. Val av två personer att jämte ordföranden justera protokollet 
Till justeringspersoner valdes Caroline Malmborg och Christer Gråberg 

5. Upprättande och godkännande av röstlängd 
Närvarolista upprättades via Meeting Spider och upprop 
Röstberättigade medlemmar med 3 års medlemskap i följd markerades i 
listan. 

6. Godkännande av dagordning 

Dagordningen godkändes. Två informationspunkter kommer att 
redovisas efter mötets avslutning. Skattefrågor Jan Kleerup och anordnande  
av SGS tävlingsdag 12 december Roger Asp. 

7. Fråga om kallelse skett i behörig ordning 
Kallelsen skickades ut 13 oktober via mail och publicerades samtidigt på 
hemsida och på facebooksida vilket mötet godkände. 

8. Fastställande av årsavgift för det kommande kalenderåret 
Styrelsen föreslog oförändrade årsavgifter 300 kr och 150 kr för ungdom 
Mötet godkände förslaget.  

9. Val av ordinarie representanter till Svensk Galopps fullmäktige 
Förslaget från valberedning skickades ut senare än stadgarna föreskriver. 
Ordförande frågade om mötet kunde acceptera detta.  
Mötet accepterade och förslaget till fullmäktigerepresentanter kunde 
behandlas av stämman. 
Ordförande frågade mötet om valberedningens förslag till representanter 
kunde godkännas. 
Mötet beslutade enhälligt att godkänna valberedningens förslag.enligt nedan 
 
      Ordinarie ledamöter 

• Eva McLaren (sammankallande)  
• Caroline Malmborg   
• Christer Gråberg  
• Christopher Roberts  
• Clarence Örhammar   
• David Crona   
• Hans Engblom   
• Ivan Sjöberg   



• Jessica Jankerup   
• K-B Wirenstål   
• Leif Wretman 
• Lena Staag   
• Lisbeth Bolin   
• Martin Wallin   
• Robert Holmsten   
• Roger Asp   
• Roland Egnestam   

 
Suppleanter 
 

• Annika Sjökvist  
• Magnus Gustavsson   
• Per Jardetun   
• Patrick Wahl  

10. Behandling av ärende(n) förslag som skriftligen tillställts styrelsen  

senast fyra veckor före höststämmans avhållande 
En skrivelse har inkommit om möjligheten för hästägare att komma in på 
tävlingsområdet för att få se sina hästar. 
En lösning var på gång från SG med att ägare skulle få köra in bilar på  
parkeringen och sedan sitta kvar. Denna avbröts när smittspridningen ökat. 
Styrelsen har under hela våren haft kontakter med SG för att få tillstånd 
en lösning, men med nuvarande situation ansett att vi inte ska bidra till 
risken för att bidra till smittspridningen. SGS har därför inställt vår  
korvgrillning utanför tävlingsområdet tillsvidare. 
Maria Lamm framförde att vi bör få en tydligare förklaring från SG varför 
inte det skulle vara möjligt att få komma in.  
Styrelsen kommer att ställa frågan till SG om vilka kontakter tagits före 
beslutet   
och återkomma med ett svar samt att skicka ut skrivelsen till medlemmarna. 

11. Diskussion om ett eventuellt namnbyte SGS till SKS 
Eva Mc Laren redogjorde för bakgrunden till frågan.  
Eftersom vi gick över till en digital stämma bedömer styrelsen att vi  
skjuter på frågan tills vi kan träffas för en diskussion. 
Mötesordförande lämnade ordet fritt.   
Ett antal synpunkter framfördes  
- att det är fråga om en stadgeändring så det krävs 2 stämmor  
- att galopp är ett bättre ord än kapplöpning ur internationell synvinkel 
- att SKS är ett historiskt intressant namn men det krävs mer underlag  

Styrelsen får i uppdrag att återkomma frågan när det är möjligt att mötas 
för en fördjupad diskussion. 
 
Maria Lamm framförde ett önskemål om att det skulle finnas en möjlighet att  
diskutera frågor på SGS hemsida.  
Mötet tyckte att det var ett intressant förslag. 
Eva McLaren tar upp frågan i styrelsen och återkommer 
 



12. Avslutning 
Ordförande informerade om att efter mötets avslutande kommer tidigare 
nämnda informationsfrågor att redovisas. 
Ordförande förklarade mötet avslutat. 
 
 
 
 
Bro Park 2020-11-12 

 

 
Louis De Geer   Lisbeth Bolin  

ordförande   protokollförare 
 
 
 
      
Caroline Malmborg   Christer Gråberg  

justeringsperson        justeringsperson 
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Bro Park 2020-10-13  
Eva McLaren  
Ordförande i SGS 


