Protokoll från Årsstämma 2019 i Göteborgs Galoppsällskap.
Lördag den 28 mars 2020 kl 16.00.
Plats: Villan på Göteborg Galopp, Jockeyvägen 1 Göteborg och per telefonkonferens
Närvarande: 16 röstberättigade medlemmar varav 7 medverkade på telefon.

1. Stämmans öppnande
Susanne Sivrup-Rosenqvist inledde och förklarade stämman för öppnad.
2. Val av ordförande
Susanne Sivrup-Rosenqvist valdes till stämmoordförande.
3. Val av sekreterare
Till stämmosekreterare valdes Lars Gradin.
4. Godkännande av dagordning
Dagordningen godkändes.
5. Val av två personer att jämte ordförande justera protokollet
Isabella Sexton och Jan Holmquist utsågs att justera dagens protokoll.
6. Upprättande och godkännande av röstlängd
Röstlängd upprättades och godkändes.
16 st röstberättigade medlemmar var närvarande.
7. Fråga om kallelsen skett i behörig ordning
Stämman besvarade frågan med ja.
8. Framläggande och godkännande av årsberättelse
Årsberättelsen framlades och godkändes.
9. Framläggande och godkännande av ekonomisk redovisning
Den ekonomiska redovisningen framlades och godkändes.
10. Framläggande och godkännande av revisorernas berättelse
Framlades av Isabella Sexton.
Stämman godkände därefter revisionsberättelsen.
11. Fastställande av resultat- och balansräkning
Stämman fastställde resultat- och balansräkningen.
12. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
Stämman beviljade styrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2019.
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13. Fastställande av antalet ledamöter och suppleanter i styrelsen
Fastställdes i enlighet med valberedningens förslag till 7 ordinarie
ledamöter inklusive ordförande och 3 suppleanter.
14. Val av styrelse:
a. Val av ordförande i styrelsen
För mandattid på 1 år valdes Susanne Sivrup-Rosenqvist.
a. Val av ordinarie ledamöter
För mandattid på 2 år valdes
Lotta Månsby,
Åsa Edvardsson
och Caroline Muller Roussel.
c. Val av suppleanter
För mandattid på 1 år valdes
Henrik Engblom,
Christoffer Andersson-Rönnlund
och Inger Johansson.
Samtliga ledamöter valdes enligt valberedningens förslag.
15. Val av revisorer och revisorssuppleanter
Till ordinarie ledamöter valdes:
Karl-Henrik Weddig och
Isabella Sexton.
Till revisorssuppleanter valdes
Pamela Engelbrektsson
och Eva-Gun Thelén
Samtliga ledamöter valdes enligt valberedningens förslag
16. Val av valberedning
Styrelsen föreslog
Bodil Blomqvist tillika sammankallande,
Claus Jensen
och
Jan Holmquist.
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Samtliga ledamöter valdes enligt styrelsens förslag.
17. Fastställande av årsavgift
Stämman beslöt att bifalla styrelsens förslag att behålla nuvarande
medlemsavgift till 350 kr för enskilt medlemskap.
18. Från styrelsen hänskjutna ärenden
1. Ungdomsmedlemskap.
I Göteborgs Galoppsällskaps strävan att på olika sätt stötta
ungdomsverksamheten inom galoppsporten, föreslår styrelsen för GGS
att ett ungdomsmedlemskap ska införas omgående för barn och
ungdom, upp till 18 års ålder.
Medlemskapet ska syfta till att ungdomarna ska känna att de är en del
av “den stora galoppen” och att GGS enklare ska kunna driva en aktiv
ungdomsverksamhet, företrädesvis i samarbete med Ung Galopp.
Ungdomsmedlem ska kunna delta i GGS:s aktiviteter på samma villkor
som fullvärdiga medlemmar, och med en ungdomsverksamhet torde
GGS kunna söka stöd från SISU Idrottsutbildarna, idrottsrörelsens
studieförbund.
Ungdomssektion bör, som nu redan sker, ha en företrädare i GGS’s
styrelse.
Detta medlemskap berättigar inte till rösträtt (se stadgarna §7).
Förslag till medlemsavgift för 2020: 100 kr.
Göteborg 2020-02-24
Styrelsen i Göteborgs Galoppsällskap
Förslaget antogs av stämman.
2. Ny hedersledamot
Som tack för allt arbete och engagemang under decennier för
Göteborgs Galoppsällskap i synnerhet och för galoppsporten i
allmänhet, föreslår styrelsen för GGS att Stig Pilroth skall föräras som
Hedersmedlem.
Göteborg 2020-02-24
Styrelsen i Göteborgs Galoppsällskap
Stämman beslöt att utse Stig Pilroth enligt styrelsens förslag.
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19. Förslag från medlem.
Inga förslag hade inkommit.
20. Övriga frågor, ej beslutsärenden.
Information från SG:s styrelse, Åsa Edvardsson.
-

En extrastämma ska hållas den 18:e april. Där ska väljas en
ordförande och två ledamöter fram till årsstämman den 13:e juni.
Valberdningen har förslagit Anders Lilius som ordförande och
Jacqueline Henriksson och Per Jardetun som ledamöter.

-

På dagordningen ska också tas beslut om inköp av mark i Bara för
byggandet av ny galoppbana i Skåne. Den stora stötestenen är den
sanering av ett sex hektar stort område som har använts för att
deponera avfall av olika slag. Beslut har tagits av länsstyrelsen i
Skåne och Svedala kommun att marken ska saneras av
fastighetsbolaget Värby som äger marken ifråga. SG:s styrelse har
gett företaget Golder Assiociates som har expertkunskap om
marksaneringar. Kostnaden beräknas till 240 miljoner kronor för ett
tänkt saneringsscenario och 340 miljoner kronor för scenario 2. Risk
finns att SG får stå för hela kostnaden i det fall Värby sätts i konkurs.
Tilläggas ska att det så kallade TPAB-avtalet, dvs. försäljningen av
Täbymarken, efter omförhandling för ett par år sedan inte kommer att
ge så mycket och inte lika fort som det första avtalet.

-

Beslut ska också tas om ändring av bolagsordning gällande
omvandlandet av SG:s och ST:s nuvarande aktier i ATG till
preferensaktier.

-

Som informationspunkt finns också presentation av en femårsbudget.

- Övrigt från SG.
Årsstämman kommer att avhållas den 13 juni.
Kommande galopptävlingar kommer att avhållas enligt
tävlingsprogrammet men utan publik på grund av coronaviruset.
Nationaldagsgaloppen och Grand Natonal kommer båda att ställas in
på grund av coronaviruset.
Information om anläggningen, anläggningschef Sven Rosenqvist.
-

En ny entrébyggnad är under uppförande.

-

Man har nu kunnat börja med att jobba med banan.

-

Ytterrailen ska bytas ut.

-

Fler sparkrav inverkar på verksamheten. Bland annat blir det inga
storbildsskärmar de första tävlingsdagarna.
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Championpriser.
-

Ett par priser från tidigare år har inte nått pristagarna. Vinstrikaste
tränare 2018 till Hans-Inge Larsen och vinstrikaste häst 2019 till
Dardenne.

21. Stämmans avslutande
Ordföranden tackade för visat intresse och förklarade årsstämman för
avslutad.

Vid protokollet:

Lars Gradin (sekreterare för stämman)
Justeras:

Susanne Sivrup-Rosenqvist (ordförande för stämman)

Isabella Sexton

Jan Holmquist

