Årsberä else för Göteborgs Galoppsällskap,
verksamhetsåret 2019
Styrelsen för Göteborgs Galoppsällskap (GGS) får härmed avge årsredovisning för sin förvaltning
under räkenskapsåret 2019, och verksamhetsberä elsen för perioden e er föregående
årsstämma.
Göteborg Galoppsällskap är en ideell förening ansluten ll Svensk Galopp (SG) ideell förening, som
i sin tur äger Svensk Galopp AB (SGAB).

Styrelsen 2019 har ha nedanstående sammansä ning.
Ordförande: Susanne Sivrup- Rosenqvist
Sekreterare: Lars Gradin
Kassör: Caroline Muller-Roussel
Ledamöter: Charlo e Månsby, S g Pilroth, Christer Hederud, Åsa Edvardsson
Suppleanter: Henrik Engblom, Christoﬀer Andersson-Rönnlund och Anne-Beth Thörn
Styrelsen har under perioden mars 2019 ll mars 2020 ha , förutom årsmötets protokoll, nio
protokollförda möten och därutöver några andra sammankomster.
Representa on
Medlemskapet i SG utövas av de tre medlemsföreningarna genom fullmäk gerepresentanter, vilka
i sin tur företräder SG:s medlemmar i aktuella frågor. GGS utser för närvarande sex av totalt 35
ledamöter i fullmäk ge.
Fullmäk gerepresentanter 2019: Susanne Sivrup-Rosenqvist, Lars Gradin, Charlo e Månsby,
Caroline Muller-Roussel, S g Pilroth, Christer Hederud
Suppleanter för dessa: Henrik Engblom, Christoﬀer Andersson-Rönnlund, Anne-Beth Thörn, Inger
Johansson
GGSs representa on har varit fulltalig vid SG’s:
●
●
●
●

årsstämma 2019-04-13
extra stämma 2019-09-01
höststämma 2019-10-20
extra stämma 2020-03-14

Under året har följande medlemmar varit representerade i ﬂertalet arbetsgrupper och annat.
Lars Gradin llträdde som ordinarie ledamot i valberedningen på SG:s höststämma. Var innan dess
suppleant.
Susanne Sivrup Rosenqvist var ordinarie ledamot i valberedningen fram ll och med SG:S
extrastämma.
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Åsa Edvardsson har varit ledamot i SGs styrelse.
Lars Gradin har varit GGS representant i ekonomigruppen.
Henrik Engblom och Bodil Blomqvist har varit GGS representant i tävlingskommi én.

Verksamhet
Sällskapet hade vid årets slut hade GGS 72 röstberä gade medlemmar, varav 26
familjemedlemskap och 3 hedersmedlemskap.
Prenumererande medlemmar har ha förmånen a få sponsrade program ll tävlingarna på GG
fri hemsida, och alla GGS medlemmar har ha fri inträde ll samtliga skandinaviska
galoppbanor.
3 mars
Årsstämman avhölls med e erföljande middag och samkväm.
10+17 april, 8+12 maj Grundkurs i galopp, fyra dagar, i samarbete med SG.
1 maj
Arbetsdag på banan med iordningställande av raba er, plantering av
blomkrukor och målningsarbeten mm.
20 juli
Grillkny s e er sista löpet.
10-11 augus
Medlemsresa ll Klampenborg.
24 september
Informa onsmöte ang. projekt ”Bara Galopp”.
23 november
Höststämma & Medlemsmöte.
GGS har med hjälp av medlemmarna drivit café- och kioskverksamheten under tävlingsdagarna
genom den s.k. Galoppkiosken. Många har framfört sin uppska ning och tack ll sällskapet och
dess medlemmar som ställt upp. Verksamheten har förutom försäljning genom lucka, llse a
kaﬀe funnits i hästägartältet, samt ordnat funk onärmat på vår avslutningsdag. Avkastningen från
kiosken utgör största delen av det posi va resultat sällskapet har för 2019.
GGS medlemmar har varit prisutdelare och serverade champagne i vinnartältet, samt varit speloch GGS-värdar.
GGS har under året fortsa a samarbeta med SG genom olika möten och skrivelser.
Anläggningen ﬁck en ny ledvolt och vinnarcirkel samt a e stort område av publikområdet har
stenlagts. Den nya entré kommer vara färdigställd ll säsongspremiären 2020.
GGS har skänkt pris ll segrande hästskötare på Grand Na onal och delat ut detsamma. Priser har
även skänkts ll bäst presenterade ekipage på ponnygalopptävlingarna i Göteborg.
Ponnygaloppen har även de a år fortsa a blomstra, vilket vi tackar ledarna Susanne
Sivrup-Rosenqvist och Lo a Ericssons för. 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 a resultatet uppförs i ny räkning.
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Årets Champions 2019 – medlemmar i GGS.
Segerrikaste Proﬀsjockey - slätlopp
Segerrikaste Proﬀsjockey - hinder
Segerrikaste Amatörry are - slätlopp
Segerrikaste Amatörry are - hinder
Segerrikaste Proﬀstränare - slätlopp
Segerrikaste Proﬀstränare - hinder
Segerrikaste Amatörtränare - slätlopp
Segerrikaste Amatörtränare - hinder
Segerrikaste Arabiskt fullblod
Segerrikaste Engelska fullblod
Segerrikaste Hinderhäst
Segerrikaste Ägare
Årets Nykomling
Årets Presta on 2019
Årets Medlem 2019

Nathalie Mortensen
Henrik Engblom
Michelle Rosenqvist
Charlo a Ericsson
Henrik Engblom
Susanne Sivrup-Rosenqvist
Anne e Stjernstrand
Per Hallqvist
MACALLAN, Kers n Kimfors o Ove Håkansson
CHILTERNS (IRE), Nathalie Mortensen
BRIGHTS PARK (IRE),Hallqvist Per / HB Vänerstall
Mortensen Nathalie
Michelle Rosenqvist, "för bästa debutant"
Evelina Rönnlund, "för visad tapperhet trots svår sjukdom"
Nalle Rosenkjaer, "för alla fantas ska bilder"

För Göteborgs Galoppsällskap, Göteborg den 23 mars 2020
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