
Instruktion för Licens- och utbildningskommittén 2022 
 
För Svensk Galopps Licens- och utbildningskommitté ska följande instruktioner gälla. 
 
Allmänt 
 

Licens- och utbildningskommittén utses av SGIF:s styrelse vid årets sista 

styrelsesammanträde. SGIF:s styrelse fattar då även beslut kring aktuell instruktion för 

Licens- och utbildningskommittén. Styrelsen kan då skäl föreligger fatta beslut kring 

dessa två frågor även under året. Sällskapen ska senast 30 november inkomma med 

namnförslag till kommittén. Licens- och utbildningskommittén ska bestå av (minst) fyra 

ledamöter, av vilka en är ordförande.  

 
I kommittén ska följande personer ingå 
En representant för SG:s ledning (ordförande) 
En eller två representanter från respektive medlemsorganisation.  
Dessutom adjungeras en representant från Svensk Galopp för att föra protokoll. 
 
Licens- och utbildningskommittén utses kalenderårsvis och mandatperioden är ett år. 
 
 
Beslutsfattande 
Licens- och utbildningskommittén är beslutsför om ordföranden och två andra 
ledamöter deltar i beslutet. Som Licens- och utbildningskommitténs beslut gäller den 
mening för vilken rösterna är fler än för en annan. Vid lika röstetal har ordföranden 
utslagsröst. 
 
Ordföranden får ensam fatta beslut i enklare ärenden som innebär att ansökan bifalls. 
Ärenden som avgjorts enligt första stycket ska anmälas vid nästa sammanträde med 
Licens- och utbildningskommittén. Dock behöver inte rutinmässiga förnyelser av licenser 
anmälas. Detsamma gäller uttagning till utbildningar anordnade av Svensk Galopp där 
deltagare uppfyller de formella kraven. 
 
Handläggning 
Handläggning av licens- och utbildningsärenden är skriftlig. Muntlig förhandling får 
förekomma när det kan antas vara till fördel för utredningen. Vid förhandling ska föras 
protokoll. Beslut ska intas i protokollet liksom ledamots skiljaktiga mening. I övrigt 
bestämmer ordföranden vad protokollet ska innehålla. Protokoll som innehåller slutligt 
avgörande i sak ska skrivas under av de ledamöter som deltagit i beslutet. 
Part ska på ett tillförlitligt sätt underrättas om innehållet i det beslut varigenom ärendet 
avgjorts. 
 
Ärenden 
Licens- och utbildningskommittén ska besluta i följande ärenden. 
 

• Frågor om licenser enligt 5 kap. Skandinaviskt Registrerings- och 
Licensreglementet (SRL) 

• Uttagning av deltagare till utbildningar anordnade av Svensk Galopp  

• Ärenden i övrigt som åligger Licens- och utbildningskommittén enligt 5 kap. 
Skandinaviskt Registrerings- och Licensreglementet (SRL) 



• Ärenden i övrigt som Svensk Galopp ålägger Licens- och utbildningskommittén 
att handlägga 

 
Licens- och utbildningskommittén ska också vara rådgivande organ i frågor rörande 
Svensk Galopps licensbestämmelser och utbildningar. 

 
Rättelse av beslut 
Finner Licens- och utbildningskommittén att ett beslut som meddelats är uppenbart 
oriktigt på grund av att nya omständigheter har kommit fram eller av någon annan 
anledning kan beslutet ändras, om det kan ske snabbt och enkelt och utan att det är till 
nackdel för enskild part. 
 
Ikraftträdande 
Denna instruktion gäller från den 24 januari 2022 
 
 
 


