Årsberättelse för Göteborgs Galoppsällskap,
verksamhetsåret 2018.
Styrelsen för Göteborgs Galoppsällskap (GGS) får härmed avge årsredovisning för sin
förvaltning under räkenskapsåret 2018, och verksamhetsberättelsen för perioden efter
föregående årsstämma.
Göteborg Galoppsällskap är en ideell förening ansluten till Svensk Galopp (SG) ideell förening,
som i sin tur äger Svensk Galopp AB (SGAB).

Styrelsen 2018 har haft nedanstående sammansättning.
Ordförande: Susanne Sivrup- Rosenqvist
Sekreterare: Lars Gradin
Kassör: Caroline Muller-Roussel
Ledamöter: Charlotta Månsby, Stig Pilroth, Christer Hederud, Åsa Edvardsson
Suppleanter: Henrik Engblom, Christoffer Andersson-Rönnlund och Anne-Beth Thörn
Styrelsen har under perioden februari 2018 till februari 2019 haft, förutom årsmötets
protokoll, tio protokollförda möten och därutöver några andra sammankomster.

Representation
Medlemskapet i SG utövas av de tre medlemsföreningarna genom fullmäktigerepresentanter,
vilka i sin tur företräder SG:s medlemmar i aktuella frågor. GGS utser för närvarande sex av
totalt 35 ledamöter i fullmäktige.
Fullmäktigerepresentanter 2018: Susanne Sivrup-Rosenqvist, Lars Gradin, Charlotta Månsby,
Caroline Muller-Roussel, Stig Pilroth, Christer Hederud
Suppleanter för dessa: Henrik Engblom, Christoffer Andersson-Rönnlund, Anne-Beth Thörn
GGSs representation har varit fulltalig vid SGs årsstämma den 21 april 2018 och höststämma
28 oktober 2018.
Under året har följande medlemmar varit representerade i flertalet arbetsgrupper och annat.
Susanne Sivrup-Rosenqvist har som flera år tidigare suttit med i SGs valberedning.
Åsa Edvardsson blev invald i SGs styrelse på SGs årsstämma.
Lars Gradin har varit GGS representant i ekonomigruppen.
Henrik Engblom har varit GGS representant i tävlingskommittén.
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Verksamhet
Sällskapet hade vid årets slut hade GGS 81 röstberättigade medlemmar, varav 34
familjemedlemskap och 3 hedersmedlemskap.
Prenumererande medlemmar har haft förmånen att få sponsrade program till tävlingarna på
GG fritt hemsida, och alla GGS medlemmar har haft fritt inträde till samtliga skandinaviska
galoppbanor.
Årsstämman avhölls den 25 januari 2018 med efterföljande middag och samkväm.
4 mars - Clinic med inriktning på galopp och hinderryttare på Ale Djurklinik.
19 maj - Medlemsmöte och Kick off för banan med iordningsställande av rabatter, plantering
av blomkrukor och målningsarbeten mm. God uppslutning och mycket gjordes. Avslutades
med grillning och information från SG. (VD skulle kommit men hann tyvärr inte). Information
från Svenne och Christer om anläggningen och banorna.
30 september - Vi firade GGS 90 år med tårtkalas för alla medlemmar.
25 november - Medlemsmöte och extra stämma för stadgeändringar.
Under året har det blivit möjligt att köpa klubbkläder med den nya GGS loggan.
GGS har med hjälp av medlemmarna startat upp kiosken. Den var efterlängtad och fullt upp
på tävlingsdagarna. Varit behjälpliga med kaffe i hästägartältet, samt funktionärmaten.
Avkastningen från kiosken utgör största delen av det positiva resultat sällskapet har för 2018.
GGS medlemmar har varit prisutdelare och serverat champagne i vinnartältet, samt varit speloch GGS-värdar.
GGS har under året fortsatt att samarbeta med SG genom olika möten och skrivelser.
Dräneringsarbetet är avslutat på banan och en ny entré och ledvolt ska bli klart innan
säsongspremiären 2019. Under hösten 2019 kommer läktarbygget att starta.
GGS har skänkt pris till segrande hästskötare på Grand National och delat ut detsamma. Priser
har även skänkts till bäst presenterade ekipage på ponnygalopptävlingarna i Göteborg.
Ponnygaloppen fortsätter att blomstra, vilket är ledarna Susanne Sivrup-Rosenqvist och Lotta
Ericssons stora förtjänst. Regelbundna träningar och utbildningar och galoppläger, där GGS är
med och sponsrar. Flera av de som är engagerade inom ponnygaloppen har blivit medlemmar
i GGS.

Ekonomi
Årets Resultat och ställning framgår av bifogade resultat och balansräkningar. Styrelsen
föreslår stämman att resultatet uppförs i ny räkning.
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GGS premierar sina medlemmar med att hylla Champions på banan och
Årets Champions 2018 – medlemmar i GGS.
Segerrikaste Amatörtränare Slätlöp - Annette Stjernstrand
Segerrikaste Proffstränare Slätlöp - Henrik Engblom
Segerrikaste Hindertränare - Rolf Persson
Segerrikaste Engelska Fullblod - Stenid
Segerrikaste Hinderhäst - Propelino
Segerrikaste Arabiska Fullblod – ej aktuellt för 2018
Segerrikaste Ägare - Nathalie Mortensen
Segerrikaste Jockey - Nathalie Mortensen
Segerrikaste Amatörryttare - Charlotta Ericsson
Segerrikaste Ponnyryttare: Michelle Rosenqvist
Segerrikaste Ponny: BW´s Spiderman

Göteborg den 3/3-19
För Göteborg Galoppsällskap
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