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Årsberättelse för Göteborgs Galoppsällskap,  

verksamhetsåret 2017 

 
 

Styrelsen för Göteborgs Galoppsällskap får härmed avge årsredovisning för sin förvaltning 
under räkenskapsåret 2017, och verksamhetsberättelse för perioden efter föregående 
årsstämma.  

Göteborgs Galoppsällskap är en ideell förening ansluten till Svensk Galopp ideell förening, 
som i sin tur äger Svensk Galopp AB.  

 

Styrelse  

Styrelsen har under verksamhetsåret haft nedanstående sammansättningar:  

Fram till 2017-10-29: 

 Ordförande Carl Strand  

 Vice ordförande Susanne Sivrup-Rosenqvist   

 Sekreterare Lars Gradin 

 Kassör Caroline Muller-Roussel 

 Ledamot Henrik Engblom  

 Ledamot Christer Hederud  

 Ledamot Stig Pilroth 

 Suppleant Lotta Månsby 

Från 2017-10-30: 
• Ordförande Susanne Sivrup-Rosenqvist   
• Vice ordförande Lotta Månsby (suppleant) 
• Sekreterare Lars Gradin 
• Kassör Caroline Muller-Roussel 
• Ledamot Henrik Engblom  
• Ledamot Christer Hederud  
• Ledamot Stig Pilroth 

 
Då Carl Strand tagit tjänst inom Svensk Galopp, valde han att lämna sin roll som ordförande 
för sällskapet för att undvika en jävsituation. 
 
Styrelsen har, under perioden april 2017 till januari 2018, haft tio protokollförda 
sammanträden och därutöver ett antal övriga möten. 
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Representation  
 
Medlemskapet i Svensk Galopp utövas av de tre medlemsföreningarna genom 
representanter i fullmäktige, vilka i sin tur företräder Svensk Galopps medlemmar i aktuella 
frågor. Göteborgs galoppsällskap utser för närvarande sex av totalt trettiofem ledamöter i 
fullmäktige.  
 
Föreningens representanter i Svensk Galopps fullmäktige 2017 har varit:  

 Carl Strand (fram till 2017-10-30) 

 Susanne Sivrup-Rosenqvist 

 Lars Gradin 

 Caroline Muller-Roussel 

 Stig Pilroth 

 Christer Hederud 
 
Suppleanter för dessa 

 Henrik Engblom 

 Lotta Månsby 

 Åsa Edvardsson 
 
Vid Svensk Galopps årsstämma den 22 april, extrastämma den 14 maj och vid höststämman 
den 28-29 oktober, har Göteborgs Galoppsällskaps representation varit fulltalig.  
 
Susanne Sivrup-Rosenqvist har, liksom flera år tidigare, suttit med i Svensk Galopps 
valberedning.  
 
 
Verksamhet  
 
Sällskapet hade vid årets slut 80 st röstberättigade medlemmar varav 37 
familjemedlemskap. Prenumererande medlemmar har haft förmånen att få sponsrade 
program till tävlingarna på Göteborg Galopp fritt hemsända. Vidare har alla medlemmar 
under året haft fritt inträde till samtliga skandinaviska galoppbanor. 
 
Årsstämma avhölls den 25 mars 2017 och efterföljande middag och samkväm på Dubliners i 
Göteborg. 
 
GGS har under året fortsatt sitt samarbete med Svensk Galopp genom olika möten och 
skrivelser. Till följd bland annat här av, kan vi nu se fram mot stora förbättringsarbeten på 
banan. Många av punkterna som sattes på den s.k. Femårsplanen kommer att bli verklighet, 
bl.a. den så efterlängtade dräningen att ske under våren, renovering av byggnader, m.m.  
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GGS har representerats i arbetsgrupper/forum beslutade av SG:s fullmäktige: 
 
 Stadgar: Stadgeändring av antalet delegater i fullmäktige. 
 SG:s Ekonomi:  

 Kvartalsvisa ekonomiska avrapporteringsmöten med SG:s ekonomichef och 
representanter från sällskapens har starts upp. 

 Arbeta fram förbättrad och mer enhetlig ekonomirapportering. Kvartalsvis och 
årsbokslut. Tydligare och bättre detaljnivå i syfte att bland annat förbättra 
beslutsunderlaget för fullmäktige. Samma deltagare som arbetsgrupp för kvartalsvisa 
avrapporteringsmöten. 

 Ett första budgetmöte för kommande år med de tre ordförandena och SG:s 
ekonomichef Charlotte Welin har avhållits.  

 Deltagande i det nyinstiftade rådslaget i samband med höstmötet tillsammans med 
sällskapens styrelser, fullmäktige, SG:s styrelse och SG:s ledning. 

 Strategi för Svensk Galopp med de tre ordförandena och SG:s styrelseordförande.   
 Relation SG, GGS och de andra sällskapen: Nytt avtal gällande ansvars- och 

arbetsfördelning mellan SG och GGS 
 Delta i informationsmöte till följd av oenighet gällande rekrytering av ny VD inom SG:s 

styrelse.  
 Stöd till aktiva: Utredning fond för jockeys som avslutar karriären. 
 
Sven Rosenqvist, GGS-medlem, har sedan 2 oktober tillträtt tjänsten som ny ansvarig för 
anläggning i Göteborg, och har således SG som uppdragsgivare. 
 
SG:s styrelse beslutade tidigare i år att sport och marknad ska bli en gemensam enhet i syfte 
att ytterligare öka fokus inför kommande omreglering och på SG:s fyra fokusområden 
hästägare, spel/spelbolag, publik (fysisk & digital) samt event/sponsring. Till följd av det 
beslutet har Carl Strand, GGS-medlem och tillika vår f.d. ordförande, blivit tillsatt som 
tillförordnad på tjänsten. Vi hoppas och tror alla att det blir ett lyft för SG:s organisation.  
 

I och med att Carl åtog sig uppdraget, lämnade han posten som GGS ordförande, varvid 
Susanne Sivrup-Rosenqvist tog rollen, samt att Lotta Månsby utsågs till vice ordförande. 
 
Under årets tävlingsdagar, har flera medlemmar representerat sällskapet genom arbete som 
spelvärdar, prisutdelare, GGS-värdar, m.m.  
 
GGS har skänkt pris till segrande hästs skötare på Grand National samt delat ut detsamma. 
Priser har även skänkts till bäst presenterade ekipage på ponnygalopptävlingarna i Göteborg. 
 
Under Ryttar-EM i Göteborg i augusti, ställde flera västsvenskar upp för att representera 
galoppsporten i Göteborg. Ett antal uppvisningslöp hölls på Heden, foldrar distribuerades 
och intervjuer hölls. Svensk Galopp hade också ett mycket välbesökt tält utmed 
huvudstråket på Heden.  
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Ponnygaloppens verksamhet blomstrar i Göteborg, vilket vi har Susanne Sivrup-Rosenqvist 
och Charlotta Ericsson att tacka för.  Ponnygaloppen har haft regelbundna träningar och 
utbildningar, samt en kick-off som GGS var med och sponsrade. Verksamhet har också gett 
flertalet engagerade medlemmar i GGS. 
 
Sist men inte minst – inköp av parkbänkar till minne av Jan-Olof Engelbrektsson och Barbro 
Frodi. 
 
 
Ekonomi  
 
Årets resultat och ställning framgår av bifogade resultat- och balansräkningar. Styrelsen 
föreslår att uppkommet underskott om -953,57 kr jämte ingående egna kapital om 
150.111,31 kr, tillsammans 149.157,74 kr, förs till ny räkning.  
 
 
 
Göteborg 2018 
 
 
 
 
_______________________________  _______________________________ 
Susanne Sivrup-Rosenqvist   Charlotte Månsby  
Datum: ________________________  Datum: ________________________ 
 
 
 
_______________________________  _______________________________ 
Lars Gradin    Caroline Muller-Roussel  
Datum: ________________________  Datum: ________________________ 
 
 
 
_______________________________  _______________________________ 
Christer Hederud    Henrik Engblom  
Datum: ________________________  Datum: ________________________ 
 
 
 
_______________________________   
Stig Pilroth     
Datum: ________________________   
 


