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Årsberättelse för Göteborgs Galoppsällskap, 
verksamhetsåret 2020 

Styrelsen för Göteborgs Galoppsällskap (GGS) får härmed avge årsredovisning för sin förvaltning 
under räkenskapsåret 2020, 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 2020 har haft nedanstående sammansättning. 

Ordförande:  Susanne Sivrup- Rosenqvist 
Sekreterare:  Lars Gradin 
Kassör:  Caroline Muller-Roussel 
Ledamöter:  Charlotte Månsby, Stig Pilroth, Christer Hederud, Åsa Edvardsson 
Suppleanter:  Henrik Engblom, Christoffer Andersson-Rönnlund och Inger Johansson 
 
Styrelsen har under perioden mellan årsstämmorna haft åtta protokollförda styrelsemöten samt 
ett antal andra fysiska och digitala sammankomster för icke beslutsärenden.  
 

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 2020: Susanne Sivrup-Rosenqvist, Lars Gradin, Lotta Månsby, Caroline 
Muller-Roussel, Stig Pilroth och Christer Hederud. 
Suppleanter för dessa: Henrik Engblom, Christoffer Andersson-Rönnlund, Inger Johansson 

 
GGS:s representation har varit fulltalig vid SG:s:  

● Extrastämma 2020-04-18  
● Årsstämma 2020-06-13  
● Höstmöte 2020-10-24  
● Extrastämma 2020-11-19  

 
Under året har följande medlemmar varit representerade i flertalet arbetsgrupper och 
kommittéer. 

● Ledamot i SG:s styrelse: Åsa Edvardsson 
● Adjungerad ungdomsrepresentant i SG:s styrelse: Isabella Sexton 
● Ekonomigruppen: Lars Gradin 
● Hästvälfärdsgruppen: Lotta Månsby 
● Ledamot i HNS:s styrelse: Åsa Edvardsson 
● Licens och utbildningskommittén: Susanne Sivrup-Rosenqvist 
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● Referensgruppen för SG:s nya hemsida: Christoffer Andersson-Rönnlund  
● Reglementskommittén: Christoffer Andersson Rönnlund 
● Stadgegruppen: Stig Pilroth, Lars Gradin, Caroline Muller-Roussel 
● Sällskapens ordförandeträffar: Susanne Sivrup-Roussel 
● Tävlingskommittén: Henrik Engblom och Bodil Blomqvist 
● Valberedningen, ordförande/sammankallande: Lars Gradin 

 

Verksamhet 

2020 blev inte som andra år pga. Covid-19-pandemin.  

Sällskapet har pga. Detta inte kunnat hålla några möten eller aktiviteter för medlemmarna. Både 
årsstämman, 28 mars, och höststämman, 7 november, hölls digitalt i stället för in persona. 
Medlemsfesten, “Gala för inbördes beundran”, som skulle ägt rum i direkt anslutning till 2020-års 
årsstämma blev flyttad till höststämman, men kunde inte hållas då heller. 2019-års champions 
kommer att få sina diplom utdelade vid samma tillfälle som 2020-års champions, vilket blir så 
snart det är möjligt att genomföra. 

Tävlingarna kunde dock gå av stapeln som planerat men utan publik, vilket vi varit tacksamma 
över. Trots de publikfria tävlingsdagarna höll GGS sin café- och kioskverksamhet, Galoppkiosken, i 
gång för att serva de aktiva, samt under ett antal träningsdagar. Verksamheten tillhandahöll även 
funktionärsmat under del av säsongen. Galoppkioskens omsättning föll dock rejält pga. 
avsaknaden av publik. 

Sällskapet hade vid årets slut 86 röstberättigade medlemmar, varav tre ungdoms- och två 
hedersmedlemskap. 

Medlemsavgiften för 2020 var 350 kr för ordinarie medlem samt 100 kr för ungdomsmedlem. 

Prenumererande medlemmar har haft förmånen att få sponsrade program till tävlingarna på GG 
fritt på hemsida, och alla GGS medlemmar skulle ha haft fritt inträde till samtliga skandinaviska 
galoppbanor om publik hade varit tillåten. 

GGS har under året fortsatt att samarbeta med SG genom olika möten och skrivelser.  

På Skandinavisk Hindersports förfrågan, gjorde GGS en donation/bidrag till byggandet av ett 
vattenhinder på den nya hinderbanan på Bro Park. Vi hoppas på att kunna få hindret döpt till 
“Göta älv”.  

Babs Minneslöpning för amatörryttare har delats ut för första gången. Priset är ett vandringspris i 
form av en kristallobelisk. Första vinnaren av detta pris blev Alina Ögren. Vinnarna får också en 
statyett som de får behålla som minne. 

Även vandringspriset för Berthrams häcklöpning delade ut för första gången 2020. Priset 
donerades av Birgitta Paulsson, Berthrams ägare och tränare. Berthrams häcklöpning rids sedan 
instiftandet alltid på Göteborg Galopp.  

GGS har även under 2020 skänkt priser till bäst presenterade ekipage på ponnygalopptävlingarna i 
Göteborg. 
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Ekonomi 

Årets Resultat och ställning framgår av bifogade resultat och balansräkningar. Styrelsen föreslår 
stämman att resultatet uppförs i ny räkning. 

 

Årets Champions 2020 – medlemmar i GGS. 

Segerrikaste Jockey - slätlopp Nathalie Mortensen  
Segerrikaste Jockey - hinder Henrik Engblom  
Segerrikaste Amatörryttare - slätlopp Michelle Rosenqvist  
Segerrikaste Amatörryttare - hinder Michelle Rosenqvist  
Segerrikaste Proffstränare - slätlopp Henrik Engblom  
Segerrikaste Proffstränare - hinder Henrik Engblom  
Segerrikaste Amatörtränare - slätlopp Annette Stjernstrand  
Segerrikaste Amatörtränare - hinder Per Hallqvist  
Segerrikaste Arabiska fullblod  MACALLAN, äg. Kerstin Kimfors o Ove Håkansson  
Segerrikaste Engelska fullblod  POINT TAKEN (IRE), äg. HB Vänerstall 
Segerrikaste Hinderhäst  POINT TAKEN (IRE), äg. HB Vänerstall 
Segerrikaste Ägare  Nathalie Mortensen  
Årets Nykomling  Sophia Andersson  
Årets Prestation Novalie Andersson, Kitford Ruby (GB) för fantastiska  
 prestationer under 2020 
Årets Medlemmar Caroline Muller-Roussel och Bodil Blomqvist för allt  
 arbete med Galoppkiosken 
 
För Göteborgs Galoppsällskap, Göteborg den 15 mars 2021 

 

_________________________________  _________________________________ 

Susanne Sivrup-Rosenqvist    Lars Gradin 

 

_________________________________  _________________________________ 

Caroline Muller-Roussel    Åsa Edvardsson 

 

_________________________________  _________________________________ 

Lotta Månsby      Christer Hederud 

 

_________________________________   

Stig Pilroth      


