Protokoll
Årsmöte i Svenska Fullblodsavelsföreningen (SFAF)
Tidpunkt:
Söndagen den 19 mars 2017 kl 10.30
Plats:
Restaurangen, Bro Park
Närvarande: 24 medlemmar och en gäst
Från styrelsen: Bo Helander, ordf, Anna Fischer, Eva CS Pettersson, Ivan
Sjöberg, Stefan Uppström, Annika Stalfelt, suppl, Bengt Thomasson, suppl,
Nadja Bellander, adj sekr.
Övriga: Ann Bresle, Marie Ahlqvist Bresle, Lars Almrin, Roger Asp, Lisbeth Bolin,
Karl Burman, Kerstin Ericsson, Lars Herlin, Eva Isacsson Sjunnesson, Kristina
Klintevall, Ylva Lindh, Bengt Morberg, Marie Morberg, Kjell Sjöberg, Stig
Stefansson, Leif Wretman. Dessutom närvarade Svensk Galopps sportchef
Dennis Madsen under punkt 18.

Bo Helander hälsade alla välkomna till årsmötet.
1. Bo Helander valdes till mötesordförande.
2. Nadja Bellander valdes till mötets sekreterare.
3. Konstaterades att mötet var behörigen utlyst.
4. Till justeringsmän valdes Stefan Uppström och Leif Wretman.
5. Dagordningen fastställdes.
6. Beslöts att upprättande av röstlängd skulle göras om och när behov av detta
uppstod under mötet.
7. Verksamhetsberättelsen godkändes och lades till handlingarna.
8. Revisionsberättelsen. Revisorn Lars Starkerud var inte närvarande men
meddelade per telefon att revisionsberättelsen var ren och att han tillstyrkte
ansvarsfrihet för styrelsen. Själva dokumentet tros ha kommit bort i posten.
Revisionsberättelsen kommer att mailas ut till medlemmarna när den återfunnits.
9. Balans- och resultaträkning fastställdes.
10. Styrelsen beviljades ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2016.
11. Beslöts att förlusten från 2016 skall balanseras i ny räkning för
verksamhetsåret 2017.

12. Beslöts att medlemsavgiften för 2018 skall vara oförändrad
(300 kr per medlem, 200 kr för extra familjemedlem).
13. Beslöts att arvodet till styrelsen skall vara oförändrat, 35.000 kr.
14. Val av ordförande var inte aktuellt då Bo Helander valdes på 2 år 2016.
15. Av de ordinarie ledamöterna var Eva CS Pettersson, Helena Sigfridsson och
Stefan Uppström uppe för omval. Valberedningens förslag var omval av samtliga.
Samtliga valdes om på 2 år. Anna Fischer hade ställt sin plats till förfogande.
Valberedningen föreslog att Bengt Thomasson skulle väljas till ordinarie ledamot
på 1 års fyllnadsval. Mötet valde i enlighet med detta förslag.
Till suppleanter valdes på 1 år Annika Stalfelt (omval),
Patrick Wahl (omval) och Lars Herlin (nyval).
16. Som revisor omvaldes Lars Starkerud, med Anders Unnerstad som
suppleant.
17. Som valberedning omvaldes Kristina Klintevall (sammankallande) och Sonja
Olsson. Det vore önskvärt med en tredje person i valberedningen, företrädesvis
en person bosatt i södra Sverige, för den geografiska spridningens skull. Mötet
gav valberedningen i uppdrag att försöka finna en sådan person.

18. Av styrelsen hänskjutna ärenden
a) Jockeyklubbens Magic Million. Svensk Galopps VD Ulf Hörnberg hade
önskat få SFAF:s medlemmars synpunkter på upplägget av löpningen. Eva
Isacsson-Sjunnesson redogjorde för bakgrunden till loppet, som initierades av
Jockeyklubben (JK). Intentionen från JK:s sida var att loppet skulle vara för
svenskuppfödda hästar sålda på auktion i Sverige. SG har sedan tillåtit
svenskuppfödda hästar sålda på dansk auktion att anmälas till loppet, trots att
Dansk Galop inte kommer att bidra med något sponsorbidrag. Om detta inte
ändras till 2018, kommer JK att dra sig ur sponsringen. SÅEF har ställt i utsikt att
sponsra med 100.000 kr, men vill inte heller vara med om hästar som sålts i
Danmark tillåts starta. Frågan kommer att avgöras av Svensk Galopps styrelse.
b) Anmälan av hela Goffs-katalogen till Svenskt Derby
Den 13 mars anmäldes Svenskt Derby 2018 och en pressrelease på Svensk
Galopps hemsida berättade att hela Goffs Breeze Up Sale-katalog, d v s 152
hästar, hade anmälts. I pressreleasen framstod det som om detta var ett
samarbete mellan Goffs och Svensk Galopp, varför många uppfödare, som
menade att detta var ett slag mot svensk avel, hade reagerat starkt. Svensk
Galopps sportchef Dennis Madsen redogjorde för bakgrunden till händelsen.

Bo Helander påpekade att när Svenskt Derby öppnades för utomskandinaviska
importer 1994 så var ett av villkoren att loppet skulle ha en tidig anmälan – i
januari det år som aktuella hästar blir 2 år – just för att undvika att det skulle gå
att köpa en startklar 2-åring utomlands, som redan var anmäld till Derbyserien.
Ett annat villkor var att man efter några år skulle göra en utvärdering över hur
öppnandet av Derbyt hade slagit mot sport, spel och avel. Någon sådan
utredning har ännu inte gjorts, såvitt känt, men måste snarast komma till stånd.
Mötet diskuterade frågan intensivt, och synpunkter som kom upp var bland annat
att anmälan av de utländska auktionshästarna var ogiltig, eftersom den skett med
fullmakt och inte direkt av ägare eller tränare till hästen.
Röster höjdes för att Svensk Galopp skulle återkoppla till Goffs och säga att
anmälningarna inte kan tas emot. Detta skulle dock påverka hela den svenska
galoppsportens anseende negativt på ett internationellt plan, och är troligen inte
den bästa vägen att gå. Men inför nästa års anmälan måste Svensk Galopp
återgå till att respektera det avtal om tidig anmälan som träffats 1994, och i god
tid bekräfta att man har återgått till anmälan i januari, detta för att inte höstens
åringsauktion ska ta skada.
Förslag kom också upp om att de som har anmält till Derbyserien utan att känna
till ”massinsläppet” av utländska importer, ska ha rätt att dra tillbaka sin anmälan
utan avgift och utan att bli debiterad första insats. Det noteras också att Svensk
Galopps VD och sportchef har känt till Goffs planer på att anmäla hela sin
katalog sedan januari månad.
Frågan kommer att avgöras vid Svensk Galopps styrelsemöte följande torsdag,
den 23 mars. Uppdrogs åt Bo Helander att författa en skrivelse inför detta möte.

19. Inga motioner hade inkommit till årsmötet.
20. Ordföranden förklarade mötet avslutat.
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