
 
 

Protokoll styrelsemöte kl 13.30 20 november 2016 Börjes Tingsryd 

  

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

Sundahl, Lisbeth Nygaard Karlsson, Kerstin Svensson, Bernt Olsson 

 

Förhinder: Robert Sjöberg 

 

 

§ 1.  Mötet öppnas.  

  

§ 2.  Dagordningen godkänns 

 

§ 3.  Till justerare valdes Matthias Gneupel 

 

§ 4.  Föregående protokoll gicks igenom och Lisbeth uppdaterar då det upptäcktes några 

saker som inte var rätt. 

  

§ 5. Ekonomi:  

 Kassa: 0 kr 

 Banken: 39 103,71 kr 

 Totalt 39 103,71 kr 

 

25 000 kr har betalats ut till klubben från Sportalliansen som utlovat. Det kan komma en 

summa till som betalas ut i december/januari från Sportalliansen. Förbundet erhåller 

ytterligare 25 000 kr i augusti 2017. Fantastiskt för förbundet och dess medlemmar.  

 

De regionala förbunden har fått pengar utbetalda enligt tidigare beslut. 

 

Netto från årets ute-SM blev 2 240 kr. 33 stycken har spelat på seriespelstipset. 

Diskussioner fördes om seriespelstipset ska finnas kvar inför nästa säsong. 

 

Gert presenterade budget 2017 för styrelsen. Det blir ett plus på 15 000 kr. Det är avsatt 

10 000 kr till marknadsföring. Se § 9 

 

 Gert berättade vidare att ny leverantör för ytbehandling av hästskorna används. Denna 

är något dyrare. 

 

Diskussion fördes hur förbundet ska kunna göra något för medlemmarna. 

   

§ 6.   Till ute-SM arrangör utsågs Blekinge Hästskokastarförening. 

  



§ 7.  Tävlingskalender för 2017/2018 fastställdes. Några datum fattas ännu, så fort dem är 

klara uppdateras tävlingskalendern. 

   

§ 8. Årsmöte för 2016 sker direkt efter Tingsryd Open den 22 april 2017. Förbundet bjuder 

som vanligt på kaffe och tårta. Motioner ska vara förbundet tillhanda senast 26 mars 

2017. 

  

 Valen gicks igenom: 

 De som sitter kvar 1 år till är: Peter Olsson, Matthias Gneupel, Gert Karlsson och 

Lisbeth Nygaard Karlsson. 

  

 Styrelsens förslag till omval är: 

 Kerstin Svensson, Lasse Brincner och Leif Sundahl samtliga omval 2 år. 

 Bernt Olsson och Robert Sjöberg omval 1 år. 

 Matz Karlsson och Leif Ahlex omval 1 år. 

  

§ 9.  Förbundet har avsatt 10 000 kr för marknadsföring. Förbundet ber medlemsklubbarna 

att tänka igenom hur de kan marknadsföra sig. Klubbarna kan ansöka om pengar från 

förbundet. Ansökan skickas till sekreterare Lisbeth eller till ordförande Lasse, styrelsen 

tar ett gemensamt beslut. Det diskuterades även hur antalet på tävlingarna kan öka. 

  

§ 10.  Övriga frågor: Gert meddelade att leverantören av våra mattor inte ger någon rabatt 

vilket innebär en ökning på priset med 100 %, från 625 kr till 1250 kr. Gert har varit i 

kontakt med kinesiska leverantörer och väntar på svar från dem. Kerstin ska undersöka 

om det går att få tag i mattor från Polen. 

 

 Kerstin undrade om förbundet kan köpa in hästskor som klubbarna kan låna vid 

tävlingar. Det tar inte förbundet på sig. Flera närvarande på styrelsemötet erbjöd sig att 

låna ut skor vid nästa tävling som Växjö anordnar. 

 

 Lasse visade lotterna från Sportalliansen. För 2 lotter kostar det 50 kr, 25 kr tillfaller 

klubben och 25 kr får Sportalliansen och minst 250 st måste beställas. Kan vara något 

för klubbarna om de behöver pengar. 

 

 Peter tog upp hemsidan, önskemål finns att inbjudan till närmaste tävling alltid ska ligga 

överst. Lasse kollar med Tomas om det går att lösa. 

 

§ 11.  Nästa styrelsemöte är den 2 april 2017 kl 13.30 på Ronneby Brunn. Gert kontaktar dem 

för bokning.  

 

§ 12.   Mötet avslutas kl 15.54 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

_________________________________ 

Ordförande Lars-Åke Brincner 

 

 

 

 

_________________________________ 

Sekreterare Lisbeth Nygaard Karlsson 

 

 

 

_________________________________ 

Justerare Matthias Gneupel 


