KALLELSE till
ÅRSSTÄMMA i
GÖTEBORGS GALOPPSÄLLSKAP
• Lördag 25/3 2017, kl 14.00
• Plats: Burgårdens Utbildningscentrum, Skånegatan 20, Göteborg
Motioner inför årsstämman skall vara styrelsen tillhanda senast fredag den 17 mars 2016 kl 18, på
- epostadress: info@goteborgsgaloppsallskap.se , eller
- via post Gbg Galoppsällskap, c/o Muller-Roussel, Markurellg 18 lgh 1001, 42252 GÖTEBORG

Svensk galopps styrelseordförande, Lars Nordström, kommer att närvara och
ge oss information om vad som hänt och vad som komma skall.
Väl mött!
Styrelsen i Göteborgs Galoppsällskap

Fortsätta prata efteråt?
Häng på efteråt till en trevlig restaurang, för
att äta en bit mat och prata vidare om säsongen
som kommer och säsonger som varit.

Föranmäl dig senast 21 mars, så vi kan boka
bord till alla! info@goteborgsgaloppsallskap.se
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Dagordning:
1. Stämmans öppnande
2. Val av ordförande
3. Val av sekreterare
4. Godkännande av dagordning
5. Val av två personer att jämte ordförande justera protokollet
6. Upprättande och godkännande av röstlängd
7. Fråga om kallelsen skett i behörig ordning
8. Framläggande och godkännande av årsberättelse
9. Framläggande och godkännande av ekonomisk redovisning
10. Framläggande och godkännande av revisorernas berättelse
11. Fastställande av resultat- och balansräkning
12. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
13. Fastställande av antalet ledamöter och suppleanter i styrelsen
14. Val av styrelse
a. Val av ordförande i styrelsen
b. Val av ordinarie ledamöter
c. Val av suppleanter
15. Val av revisorer och revisorssuppleanter
16. Val av valberedning
17. Fastställande av årsavgift
18. Från styrelsen hänskjutna ärenden
19. Motioner
20. Stämmans avslutande
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DET GÅGNA ÅRET…
2016 hände det mycket på Göteborg galopp mellan tävlingarna. Vi
fick äntligen delar av materialet på träningsbanan utbytt. Efter
många års problem med träningsbanan med ojämnt löst underlag
med stora stenar blev det äntligen ett sandbyte. Bara delar av banan
byttes fullständigt och i största delen av banan byttes bara topplagret. Tyvärr kom arbetet inte igång förrän på vårkanten så banan har
under året varit väldigt lös och rullig vid torrt väder. Vi hoppas att
den sätter sig under vintern och att träningsförhållandena till våren
blir riktigt fina.
Att få ett så skonsamt underlag för våra galopphästar är alltid en
av de viktigaste faktorerna för att minska skaderisken. Vi hade
celebert besök på Göteborg galopp i våras av veterinärprofessorn och underlagsexperten Lars Roeptorff och den amerikanska
forskaren Mick Peterson. Mätningar gjordes på underlaget både
på Göteborgs gräs- och sandbana. Områden med hårdare och
mjukare underlag kunde kartläggas. Förhoppningsvis skall mätningarna upprepas för att kunna ge en bättre bild hur skötselrutiner och bevattning skall ge en optimal bana.
Den 1 maj hade vi ett framtidsmöte för våra medlemmar på banan.
Vi bollade idéer och visioner för framtiden. Dessa sammanställdes
till en skrivelse som presenterades för VD och SGs styrelse i juni. Vi i
föreningens styrelse har fortsatt att arbeta för att förbereda för
bygglov för läktare gäststallar bevattningsdamm och en utbyggnad
av rakbanan. Vi är en liten bit på väg då banchef Kjell Eriksson har
planerat för en paviljong/läktarbyggnad till 2018
Diskussioner och möten hölls också med representanter för byggföretaget Serneke som har köpt området för Säveflygplats. Serneke hade
planer att bygga en hästanläggning i direkt anslutning till galoppbanan.
Serneke var mycket intresserade av att i den anläggningen projektera
träningsstallar. Tyvärr ser detta inte ut att bli av då önskade avtal med
andra hästanläggningar inte har gått i lås.
Under många år har GGS drivit att Göteborg galopp skall bli en egen.
Resultatenhet där banans ekonomi skall vara tillgänglig för föreningen. I november 2016 hade vi ett
första möte med ekonomichef Jessica Jankerup och Kjell Eriksson där vi fick ta del av ekonomin 2016.
Ett avtal mellan SG och Göteborg galopp om inflytande i ekonomi och verksamhet är efter många års
diskussioner nästan i hamn.
Vi har drivit frågan hårt att vi åter måste ha en banansvarig på plats i Göteborg. Ordförande i GGS har
i februari deltagit i intervjuer med sökande och vi har en ny banansvarig på Göteborg galopp från 1a
april i Jan Flodin. Gordon Street kommer vara kvar som gräsansvarig. Vi hoppas och tror att vi nu skall
få den långsiktiga lösning banan behöver för att utvecklas.
Lotta Månsby, ordförande
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