
Protokoll fört vid höststämma I Svensk Galopp IF den 24 oktober 2021 på Radisson Blu i 

Malmö samt på Teams 

Närvarande: 

Stockholms Galoppsällskap  
Annika Sjökvist Teams 

Christer Gråberg  
Christopher Roberts Teams 

Clarence Örhammar  
Eva McLaren  
Hans Engblom  
Ivan Sjöberg  
K-B Wirenstål Teams 

Leif Wretman Teams 

Lena Staag  
Lisbeth Bolin  
Marianne Dufva Teams 

Martin Wallin  
Patrick Wahl Teams 

Robert Holmsten  
Roger Asp  
Roland Egnestam Teams 
 

 

Skånska Fältrittklubben  
Alexandra Granrot  
Anders Klemedsson  
Anja Rhodin  
Bo Gunnar Paulsson  
Bodil Hallencreutz  
Christian Holm  
Håkan Birger  
Jan Carlson  
Kristina Andersson  
Monica Jansson  
Niclas Cronberg  
Per Gällström  

  

Göteborgs Galoppsällskap  
Caroline Muller Roussel   
Christer Hederud   
Christoffer Andersson Rönnlund   
Lars Gradin   
Stig Pilroth   
Susanne Sivrup Rosenqvist   
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Närvarande från Svensk Galopp 

Vd Harald Dörum, sportchef Dennis Madsen, t f administrativ chef Helena Gärtner, ekonomichef 

Mats Engen samt från styrelsen Anders Lilius, Urban Jonsson och Jan Ohlsson (Teams). 

 

§ 1 Val av ordförande för stämman 

Svensk Galopps ordförande Anders Lilius öppnade mötet och hälsade alla välkomna till 

höststämman. Valdes Louis De Geer till ordförande för stämman. 

 

§ 2 Anmälan av protokollförare 

Anmäldes Helena Gärtner att föra dagens protokoll. 

 

§ 3 Val av två ledamöter att jämte ordförande justera protokollet 

Valdes Lisbeth Bolin och Jan Carlsson att jämte ordförande justera dagens protokoll. 

 

§ 4 Fastställande av röstlängd 

Röstlängden för respektive sällskap fastställdes genom upprop.  17 närvarande från Stockholms 

Galoppsällskap, 12 från Skånska Fältrittklubben och 6 från Göteborgs Galoppsällskap.  

 

§ 5 Frågan om stämman blivit i behörig ordning utlyst 

Mötesordförande redogjorde för hur stämman utlysts. Godkändes att stämman blivit i behörig 

ordning utlyst. 

 

§ 6 Fastställande av dagordning 

Dagordningen fastställdes med ett tillägg i 10 c som därmed lyder Motion om femårsplan för 

hindersporten såväl som för sporten i sin helhet. 

 

§ 7 Styrelsens redovisning av ekonomiskt utfall för årets sex första månader 

Svensk Galopps ekonomichef Mats Engen redogjorde för resultatet fram till den 30 juni 2021. 

Verksamheten följer budget och pekar på ett negativt resultat på 5 miljoner. Covid-effekten har gjort 

att visa kostnader är lägre. Advokatkostnaderna är högre än beräknat. 

Därefter redovisades en prognos för de kommande fem åren. Prognosen pekar på ett årligt 

underskott mellan 18 och 22 Mkr. Tidigare prognos för 2022 som presenterades på extrastämman i 

april indikerade ett underskott på 13 Mkr. Den nya prognosen pekar på ett betydligt större 

underskott, cirka 19 Mkr. Anledningen till det ökade underskottet är främst att man inte tidigare 

tagit hänsyn till Nationaldagsgaloppens genomförande som under föregående år bidragit till en 

intäkt om 3 Mkr men där kostnader på 6 Mkr uteblivit. Anders Lilius informerade att detta ska ses 

som ”worst case” och att aktiv sponsringsförsäljning kan förbättra resultatet för 

Nationaldagsgaloppen. 

 

§ 8 Val av valberedning till nästa ordinarie höstmöte 

Tre kandidater har nominerats till de tre ordinarie platserna i valberedningen, Benny Carlsson, Lars 

Gradin och Louis De Geer. Därmed valdes dessa.  Louis De Geer utsågs till ordförande.  
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Till suppleantplatsen fanns det två förslag, Caroline Roussel Muller och Jaana Alvesparr. Sluten 

votering begärdes. Rösterna fördelades enligt följande: 

Caroline Muller Roussel 27 

Jaana Alvesparr 7 

1 blank röst. 

Caroline Roussel valdes därmed till suppleant i valberedningen. 

De båda nya inom valberedningen presenterade sig. 

Benny Carlsson har en mångårig och genuin erfarenhet av galoppsporten och har dessutom arbetat 

många år med rekrytering i eget bolag. Han har varit sportchef på Jägersro, uppfödare, ordförande i 

Svensk Galopp i åtta år och styrelseledamot i ATG under samma tid. Benny var också ordförande i 

Galoppsportens framtidsutredning, som ledde fram till omorganisationen av Svensk Galopp 2009.  

Caroline Muller Roussel har ett 30-årigt engagemang i galoppsporten och har suttit i GGS styrelse till 

och från i många år. Hon fungerar som GGS kassör och medlemsansvarig och syns på 

tävlingsdagarna i kiosken, som tävlingsfunktionär eller med något annat uppdrag. Caroline har 

representerat GGS vid många fullmäktigemöten med start någon gång i början av 2000-

talet.  Yrkesmässigt är hon ekonom i grunden och jobbar som entreprenör och försäljningskonsult. 

 

§ 9 I behörig ordning väckta frågor. 

a) Motion från K-B Wirenståhl om att det ska vara obligatoriskt att hästarna går i nummerordning i 

ledvolten.  

Under ärendet yttrade sig K-B Wirenståhl, Christian Holm, Clarence Örhammar, Hans Engblom och 

Håkan Birger.  

Christian Holm ansåg inte att motionen borde ha ställts till fullmäktige utan till tävlingskommittén.  

Clarence Örhammar yrkade på bifall till motionen och ansåg inte att Svensk Galopp skulle övertolka 

ordet obligatorisk. 

Hans Engblom yrkade på att motionen borde tillställas tävlingskommittén. 

Håkan Birger instämde i Hans Engbloms yrkande och påpekade att samtliga sällskap har två 

representanter i tävlingskommittén. 

Efter omröstning beslutades att avslå motionen och överlämna den till Tävlingskommittén för 

hantering. 

 

§10 Återrapportering gällande motioner ställda på årsmötet 2021  

 

a) Motion angående för försäkringsmässigt grundskydd för galoppens olika aktiva.  

Redovisade Helena Gärtner för en förfrågan till fyra olika försäkringsbolag om försäkring till 

galoppsportens aktiva. Tre försäkringsbolag har tackat nej, det fjärde har efterfrågat ytterligare 

fakta. Motionären Clarence Örhammar ansåg att inte att Svensk Galopp gjort rätt tolkning av 

motionen och borde återkopplat till motionären. 
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b) Motion gällande spöregler  

Redovisade Helena Gärtner två olika förslag beträffande nya spöregler 2022. Förslag 1 innebär att 

ryttaren bara får använda spöet för att avvärja olyckor och är i stort sett i linje med de norska 

reglerna. Förslag 2 innebär att ryttaren kan använda spöet för lättare maning på bogen med 

bibehållen tygelfattning. Arbetet fortsätter nu tillsammans med Dansk Galop i den skandinaviska 

reglementskommittén med målsättningen att kunna införa gemensamma spöregler nästa säsong. 

c) Motion gällande femårsplan för hindersporten och för sporten som helhet 

Presenterade Dennis Madsen statistik för hindersporten både nationellt och internationellt. Många 

länder visar precis som Sverige en negativ trend. För att få lite bättre storlek på fälten i hinderloppen 

diskuteras att ta bort klassindelningen.  I stället föreslås att hästarna inom varje kategori i högre grad 

tävlar mot varandra i stället för som nu uppdelat i två kategorier. Svensk Galopp ska senast på 

årsstämman redovisa en femårsplan för sporten som helhet. 

d) Motion gällande nya stadgar för SGIF 

Stadgearbetet som påbörjades 2019 har avstannat och enighet har inte kunnat uppnås. Svensk 

Galopp kommer att arbeta vidare i en mindre grupp bestående av Anders Jonsson, Harald Dörum 

och Helena Gärtner tillsammans med en extern stadgeexpert. Den tidigare stadgegruppen kommer 

att kallas in som referensgrupp. Målsättningen är att presentera ett förslag till nya stadgar på 

årsstämman. 

 

§ 11 Stämmans avslutande 

Ordförande förklarade mötet som pågått mellan kl. 9.00-10.45 för avslutat. 
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Följande handlingar har undertecknats den 9 november 2021
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