
 
 

Protokoll styrelsemöte 12 april 2015 Hotell Amigo Emmaboda 

  

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

Kent Vikström, Bernt Olsson, Robert Sjöberg, Leif Sundahl, Lisbeth Nygaard Karlsson 

 

Anmält förhinder: Leif Ahlex 

 

§ 1.  Mötet öppnas.  

  

§ 2.  Dagordningen godkänns 

 

§ 3.  Till justerare valdes Bernt Olsson 

 

§ 4.  Föregående protokoll gicks igenom och protokollet lades därefter till handlingarna. 

 

§ 5. Ekonomi:  

 På banken finns: 7 049,01 kr 

  

 Inomhus SM gick back 425 kr jämfört med 2014 och nettot blev 154 kr. Med tanke på 

minusbudgeten som lagts för 2015 måste vi förstärka och bygga upp förbundets 

ekonomi. Gert presenterade ett rabatthäfte som innebär att ett företag trycker ett häfte i 

vilket olika företag som t ex Harrys, Gina Tricot och liknande företag/affärer ger en viss 

rabatt när du handlar. Häftet kostar 100 kr för en enskild person och 50 kr får 

förbundet/klubben behålla. Styrelsen beslutade att köpa in 500 häften som vi 

medlemmar ska sälja, vilket är det minsta antalet som kan beställas. 250 häften till 

Blekinge respektive Småland. Förtjänsten delas som så att förbundet får 25 kr och 

klubben får 25 kr. Försäljning börjar i V 33. 

 

Medlemsavgiften per klubb är oförändrad 400 kr. 

  

§ 6.   3 stycken motioner har inkommit till årsmötet, samtliga från Carlscrona HSC. Se bilaga 

1. 

 Styrelsens förslag till årsmötet är: 

 Motion 1: avslag 

 Motion 2: avslag 

 Motion 3: att ge bifall  

 

Direkt efter Tingsryd Open ska det hållas årsmöte. Det bjuds på kaffe och tårta. Lisbeth 

beställer tårta från Börjes när vi vet hur många som anmält sig till årsmötet.

  

§ 7.  Genomgång av val till styrelsen. Se bilaga 2 



   

§ 8. SM inne i Växjö Boulehall: finns inget att klaga på. Bra arrangemang. Vi måste jobba 

på att få fler startande.  

 

§ 9.  Seriespel 2014/2015: varit bra, inget att klaga på. Priser till seriespelsvinnare samt tvåor 

och treor delas ut på Tingsryd Open. 

 

 Sista anmälan till seriespel 2015/2016 är 31 maj. 

 

§ 10.  Sweden Masters 2015: planering i stort sett klart, lite smådetaljer kvar. Tingsryd tar 

material med sig, 2 tävlingsbanor och 1 prova-på. Sekretariat är sedan tidigare bestämt 

att Tingsryd tar hand om. Prispall bistår Värends med. 

 

 Namnen på deltagarna till Sweden Master läggs ut direkt efter SM-ute 6-7 juni, 

eftersom det är så kort tid mellan SM och Sweden Masters. 

 

§ 11.   Regelboken kapitel 10:2 ska ändras till ”utse annan kastare”. Lisbeth fixar det. 

 

§ 12. Övriga frågor: Lasse Brincner ställde frågan om juniorklassen kunde anordnas igen 

eftersom Värends nu kommer att ha 4 juniorkastare. De vill inte kasta i klass 4. 

 I SM och DM ingår juniorklassen i övrigt är det upp till varje arrangör om de vill ha 

med juniorklassen. 

 

§ 13. Nästa möte blir med den nya styrelsen efter Tingsryd Open. 

 

§ 14.   Mötet avslutas kl 17.37 

 

 

 

 

 

 

_________________________________ 

Ordförande Lars-Åke Brincner 

 

 

 

 

_________________________________ 

Sekreterare Lisbeth Nygaard Karlsson 

 

 

 

_________________________________ 

Justerare Bernt Olsson 


