
 
 

Protokoll styrelsemöte 14 juni Dalskär Camping 

  

Närvarande: Lars-Åke Brincner, Gert Karlsson, Peter Olsson, Matthias Gneupel, 

Kent Vikström, Lisbeth Nygaard Karlsson, Leif Ahlex 

 

Anmält förhinder: Leif Sundahl, Bernt Olsson 

 

§ 1.  Mötet öppnas.  

  

§ 2.  Dagordningen godkänns 

 

§ 3.  Föregående protokoll godkändes och lades till handlingarna. 

 

§ 4.  Till justerare valdes Leif Ahlex 

 

§ 5.  Ekonomi: på bank 5 915, 26 kr.  

                             i kassa 1 000 kr  

         Totalt  6 915, 26 kr 

  

Några klubbar kvar som ännu inte betalt förbundsavgiften, siste juni är sista 

betalningsdagen. Det har köpt vandringspris till Sweden Masters.  

  

Styrelsen godkände i övrigt den ekonomiska rapporten. 

  

§ 6.   15 lag har anmält sig till seriespelet, 7 lag i division 1 och 8 lag i division 2. Styrelsen 

tog beslut att Sibbamåla går upp i division 1 eftersom Tingsryd valt att ha ett lag och 

detta ska vara i division 2.  

 Diskussion fördes om det finns intresse för klubbarna att spela enkelserie eller om vi ska 

fortsätta att ha 2 divisioner. 

 

 I division 1 spelar: 

 

 Carlskrona Hsc 

 Dynapac HSC 2 

 Lessebo Hsk 

 Lanternan BC 

 Korpen Åseda 

 Sibbamåla Hästskokastare 

 Växjö HSK 1 

 Värends HSK 1 

 



 

 

 I division 2 spelar: 

 

 Jämjö Hsk 

 Korpen Nybro 

 Team Sketnabäck 

 Tingsryd HSC  

 Växjö HSK 2 

 Värends HSK 2 

 Dynapac HSC 1 

 

Priset är 300 kr/lag. Gert fixar seriespelsschemat och det är klart till Åseda Open 6 

september. 

   

§ 7.  SM-inne 7 februari 2015 blir i Moheda Bollhall och arrangeras av Värends HSK.

   

§ 8.  Sweden Masters 2014 diskuterades. Styrelsen bestämde att alla vinnare ska graveras in 

på plattan som finns på vandringspriset. 

 

§ 9.  Styrelsen bestämde att Kent ordnar visitkort på vilka våra kontaktuppgifter ska finnas. 

Detta för att kunna dela ut till intresserade. 1000 st kostar 199 kronor. 

 

§ 10.  Övriga frågor: Meddela Tomas att uppdatera kontaktsidan.  

 Minskat antal deltagare på SM. Klubbarna uppmanas att jobba med sin marknadsföring. 

Viktigt är också att jobba på att behålla sina medlemmar. 

 Vi måste bli bättre på att följa upp beslut som tagits i styrelsen. Titta extra noga på det 2 

gånger om året. 

 Gert påtalade att maskinen som gör hästskor har gått sönder vilket gör att vi för tillfället 

inte har tillgång till nya skor. När det gäller mattorna så går det inte att få tag på innan 

midsommar. Gert ringer tillverkaren efter midsommar. 

 Enligt årsmötet skulle det tas fram domarregler. Dessa finns nu på hemsidan bland 

dokument. Vi ska kolla exakt var de finns och meddela klubbarna. 

 Det ska även läggas upp tränings- och ringenprotokoll på www.svhkf.se  Peter fixar 

detta.  

 Styrelsen beslöt att ansöka om att få arrangera SM utomhus 13-14 juni 2015 ska göras 

senast 16 november 2014. 

 

§ 11.   Nästa styrelsemöte är den 23 november på Hotell Amigo i Emmaboda kl 15.00 

 

§ 12. Mötet avslutas kl 16.37 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.svhkf.se/


_________________________________ 

Ordförande Lars-Åke Brincner 

 

 

 

 

_________________________________ 

Sekreterare Lisbeth Nygaard Karlsson 

 

 

 

_________________________________ 

Justerare Leif Ahlex 


