
 

 

Protokoll fört vid styrelsemöte nr 7 i SGIF via Teams den 5 juli 2021 

Närvarande:  Anders Lilius, Ander Jonsson, Isabella Sexton, Jacqueline Henriksson, Jan Ohlsson, 

Urban Jonsson och Åsa Edvardsson. 

Dessutom: Helena Gärtner, Jan Kleerup (adjungerad Jockeyklubben) och Sofia Presits 

(ungdomsadjungerad) 

Formalia 

§ 1 Ordförande förklarade mötet öppnat och hälsade de nya ledamöterna samt Jan Kleerup som 

adjungerades till mötet särskilt välkomna.  

§ 2 Valdes Anders Jonsson att jämte ordförande och Helena Gärtner att justera dagens protokoll. 

§ 3 Föregående protokoll (konstituerande möte) lades till handlingarna. 

 

Beslut 

§ 4 Styrelsens riktlinjer till propositionsgruppen  

Styrelsens riktlinjer till propositionsgruppen bordlades till nästa möte.  Beslutades att sportchef 

Dennis Madsen på nästa möte presenterar ett underlag gällande de riktlinjer som arbetats fram av 

Jan Ohlsson. 

 

§ 5 Nya attestregler  

Beslutades att godkänna de nya attestreglerna enligt bilaga 05.  

 

§ 6 Datum rådslag och höststämma 

Beslutades att rådslag och höststämma ska avhållas den 23-24 oktober.  

 

Information 

§ 7 Periodrapporten  

Periodrapporten har skickats ut och lades till handlingarna. 

 

§ 8 CFO 

Jan Ohlsson arbetar vidare med frågan om att anställa en ny CFO efter Susanne Hellevik som valt att 

sluta sitt uppdrag.  
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§ 9 CEO 

Jan Ohlsson meddelade att han står till tjänst som tf vd under en mycket begränsad tid. En 

arbetsgrupp bestående av Anders Lilius, Urban Jonsson och Isabella Sexton har tagit fram en 

kompetensbeskrivning för kommande vd. Påtalades vikten av att ge rätt förutsättningar för att nästa 

vd ska lyckas med sitt uppdrag.  

 

§ 10 Information om moms – Jan Kleerup 

SG har sedan en tid tillbaka samarbetat med ST och LRF Häst för att försöka påverka i momsfrågan. 

Jan Kleerup föreslog att SG ansöker om medlemskap i LRF Häst, då organisationen gör så mycket 

arbete i hästföretagarfrågor.  

Sedan 1991 har prispengarna varit momspliktiga, vilket inneburit stora fördelar för trav och 

galoppnäringen. EU-domstolen uttalade i den s.k. Bastovadomen 2016 att prispengar i tävling inte är 

momspliktiga. Fr o m 2018 valde då Svensk Travsport och Svensk Galopp en garanterad startpeng på 

500 kr, som är omsättning i momslagens mening.  Resterande prispengar förväntades utgöra är 

rörlig del. Skatteverket godkände inte detta. Branschen sökte då ett förhandsbesked hos 

Skatterättsnämnden som gick vidare till Högsta Förvaltningsdomstolen. Denna ansåg att 500 kr var 

momspliktigt men inte övriga prispengar.  

 Skatteverket har sedan publicerat en omarbetning av ställningstagandet om beskattningsbar 

person. Begreppet beskattningsbar person finns i momsbeskattningen och endast den som är 

beskattningsbar person kan vara med i momssystemet och få tillbaka ingående moms. Skatteverket 

uttalar i det ändrade ställningstagandet att en hästägares verksamhet som endast består i att ställa i 

tävlingar inte är ekonomisk verksamhet. Skatteverket anser att man under vissa beskattningsbar kan 

vara person. Branschen har nu begärt förhandsbesked för tre olika scenarier och avgörande 

förväntas inom ett år. Näringen har fått ett förhandsbesked baserat på ST:s premie på 20 000 kr som 

delas ut till deltagare i s k premielopp. Skatterättsnämnden ansåg, i motsats till Skatteverket att 

ersättningen utgjorde momspliktig omsättning. Momsfrågan gällande beskattningsbar person blir 

tyvärr en lång process som skapar stor oro i branschen, inte minst inför kommande auktioner.  

 

§ 11 Övriga frågor 

Anders Jonsson tog upp frågan om hur långsiktigt skadlig den nuvarande situationen inom 

galoppsporten är. Det som borde präglas av ett gemensamt mål för en livskraftig organisation har 

istället länge kantats av oenighet och osämja. Om en organisation ska överleva räcker det inte med 

majoritetsbeslut hela tiden, utan formell majoritet måste kombineras med hänsyn till minoriteter 

och av att ett eller flera gemensamma och essentiella mål eftersträvas med en allmänt accepterad 

verklighetsbeskrivning som fundament och en värdegrund som ger en fungerande kultur. Ett första 

steg mot förändring kan vara att såväl styrelsen som SG och dess sällskap skapar tydliga rutiner och 

arbetsmetoder för kommunikation och dialog som alla ska ha kunskap om, men även tydliggör för 

alla aktörer vem som beslutar vad, vem som verkställer vad och vilka kommunikationsvägar och 

beteenden som är normala inom helheten Svensk Galopp. Enklare, allmänna kunskapshöjande 

åtgärder och en tätare dialog med tydlig uppdragsdifferentiering beroende på vilken roll eller 

funktion man har kan också behövas, både i relationen fullmäktige-styrelse-sällskap och i relationen 

aktiva-anställda.  
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Isabella Sexton rapporterade att samtliga tre galoppsällskap nu har ungdomssektioner.  

Protokollen från SGIF kommer fortsättningsvis att publiceras på hemsidan. 

 

Mötets avslutande 

§ 12 Möten förklarade mötet som pågått mellan 18.00 och 20.30 för avslutat. 
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Följande handlingar har undertecknats den 4 augusti 2021
 

Handlingarna är undertecknade av
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