
 
 

Protokoll från digitalt årsmöte i  
Stockholms Galoppsällskap 15 april 2021 kl 18 
 

1. Mötets öppnande 
Eva McLaren öppnade mötet och hälsade alla välkomna. 
62 medlemmar var närvarande via Teams och via Meeting Spyder 
 

2. Val av ordförande för mötet 
Till ordförande valdes Louis De Geer 
 

3. Anmälan av protokollförare  
Till protokollförare anmäldes Lisbeth Bolin 
 

4. Val av två personer att jämte ordförande justera protokollet 
Till justeringspersoner valdes Gigi Isacsson och Clarence Örhammar 
 

5. Upprättande och godkännande av röstlängd 
Upprop kommer att ske vid behov 
 

6. Godkännande av dagordning 
Efter ändring av § efter nr 6 till 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 o 16 
 

7. Fråga om kallelse skett i behörig ordning 
Eva McLaren redogjorde för att kallelsen utsändes 3 mars och publicerats på hemsidan 
och övriga handlingar utsändes 15 mars. 
Mötet godkände detta. 
 

8. Framläggande av årsberättelse 
Ordförande frågade mötet om synpunkter på årsberättelsen. 
Inga synpunkter anmäldes. 
 

9. Framläggande av revisorernas berättelse 
Revisorn Göran Terninger deltog per telefon och läste upp revisionsberättelsen, där 
revisorerna tillstyrker att årsmötet godkänner resultat och balansräkningen och disponerar 
vinsten enligt förslag i årsberättelsen. 
 

10. Fråga om godkännande av årsberättelse 
Mötet godkände årsberättelsen. 
 

11. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen 
Mötet beviljade styrelsen ansvarsfrihet 
 

https://sign.visma.net/sv/document-check/5d017d93-0506-495d-b1a0-6dff5aca335a

Electronically signed / Sähköisesti allekirjoitettu / Elektroniskt signerats / Elektronisk signert / Elektronisk underskrevet

www.vismasign.com



12. Fastställande av arvoden 
Styrelsen har inga arvoden. Reseersättning utges för resor till möten. 
 

13. Val av styrelse 
Valberedningens förslag var utsänt och inga motförslag har inkommit  

Mötet beslutade i enlighet med förslaget 

Ordförande  Eva McLaren omval 1 år 

Ledamöter    Martin Wallin omval 2 år 

Christopher Roberts nyval 2 år  

Urban Jonsson nyval 2 år  

Robert Okpu, nyval fyllnadsval på 1 år  

( Lisbeth Bolin 1 år kvar) 

( Jessica Jankerup 1 år kvar) 

Revisorer Göran Tärningar 

Ulf Hornegård 

Revisorssuppleant Karin Vikner 

Valberedning Louis De Geer sammankallande 

Jan Kleerup 

Lotta Mossberg 

Stefan Uppström 

Anna Öhgren 

Hela Valberedningen stod till förfogande för 2022 och omvaldes. 

14. Motioner 
Lars Herlin har lämnat in 3 motioner till årsmötet och presenterade dem även muntligt. 
Styrelsen har berett motioner och kommenterat dem och lämnar dem vidare till årsmötet. 
 
Förslag från Lars Herlin  

Att Stockholms Galoppsällskap på Svensk Galopps fullmäktige och i andra sammanhang 

föreslår och driver att Sverige snarast inför samma spöregler som Norge.  

Kommentar från styrelsen 
Få ämnesområden inom galoppen väcker så starka känslor som frågan om    
spöreglerna. Ämnet berör hästvälfärden, det är en kulturfråga för 
galoppsporten och den är direkt kopplad till allmänhetens syn på hur vi utövar 
vår sport.  
I ett läge där det pågår en opinionsbildning mot spödrivning bör detta vara vägledande för 
hur Svensk Galopp utformar kommande spöregler.  
 
Diskussion på mötet 
Många inlägg kom från deltagarna både för och emot. Många ansåg att tiden var mogen för 
att fatta ett beslut om att spödrivning inte skulle tillåtas eftersom det i många hästsporter 
sker förbud mot spödrivning. Flera talare ansåg att den norska modellen inte var målet utan 
att vi skulle ha en bättre modell.  
Ordförande föreslog att mötet skulle genomföra en vägledande omröstning. Detta 
genomfördes och resultatet var att av 34 avlämnade röster blev resultatet i Meeting Spyder  
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25 ja till att inte tillåta spödrivning 7 nej till förbud 2 avstår 
 
Styrelsen får med detta som grund i uppdrag av mötet att driva frågan i SG med målet att få 
en ändring i reglementet i Sverige och om möjligt även i det skandinaviska reglementet. 
 

            Förslag från Lars Herlin  

            Att Stockholms Galoppsällskap driver gentemot övriga sällskap och Svensk Galopp att                

            begreppet amatörtränare försvinner och att förändringen genomför snarast.  

            Kommentar från styrelsen  

            Styrelsen stödjer förslaget om detta även för amatörtränarföreningen är en viktig fråga.  

            Diskussion på mötet 

            Efter diskussion enades mötet om att förändring rekommenderas och att modellen i travet  

            kan vara vägledande. Viktigt att amatörtränarföreningen också anser att det är en önskvärd     

            förändring. Hans Engblom och Ann Bresle kom med förslag på modeller.  

 

            Styrelsen får i uppdrag att driva frågan i SG.    

             Förslag från Lars Herlin  

             Att Stockholms Galoppsällskap i motioner till Svensk Galopps fullmäktige och i kontakter 

             med Svensk Galopp driver att sportens lägsta vikt höjs till 55 kg exklusive ryttarens          

             viktlättnad för jockeys och till 63 kg exklusive ryttarens viktlättnad för amatörjockeys.  

             Kommentar från styrelsen 

             Vi anser att höjning med 3 kg är för mycket då det dessutom tillkommer 1,5 kg för    

             säkerhetsvästen, så den verkliga toppvikten blir allt för hög i vissa lopp.  

             Höj istället med 2 kg men då inklusive godkänd säkerhetsväst, detta för att möjliggöra   

             offentlig, synlig vägning av vinnaren vid vinnarcirkeln innan segerceremonier.   

Diskussion på mötet  
Flera talare framförde samma uppfattning som styrelsen.  
Styrelsen får i uppdrag att driva frågan i SG. 
 

15. Från styrelsen hänskjutna frågor 
Inga frågor inkomna 
 

16. Mötets avlutande 

Mötesordförande förklarade mötet avslutat. Efter mötet var Helena Gärtner inbjuden 

för att informera om arbetet med Skandinaviskt Reglemente. 
 
 
 
…………………………………………………  ………………………………………………… 
Louis De Geer   Lisbeth Bolin 
 
 
 
…………………………………………………  ………………………………………………… 
Gigi Isacsson   Clarence Örhammar 
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