
 PROTOKOLL  
 Sammanträdesdatum 

 2018-04-14 Sid 1 (5)  

 ___________________________________________________________________________  
          

 

 
 
 

Plats och tid Ronneby Brunn 14 april 2018 kl 13:30 – 15:45 
  
 

 
   
 
  
Utses att justera Matthias Gneupel  
 
 
 
Sekreterare  ......................................................................................................  
 Lisbeth Nygaard Karlsson 

 
Ordförande  ......................................................................................................  
 Lars-Åke Brincner 

 
Justerande  ......................................................................................................  
 Matthias Gneupel 

 

 

Beslutande: Lars-Åke Brincner, ordförande 
 Gert Karlsson, kassör 
 Lisbeth Nygaard Karlsson, sekreterare 
 Matthias Gneupel 
 Peter Olsson 
 Leif Sundahl 
  
Inbjuden  
ersättare 
      
Anmält förhinder: Kerstin Svensson, Lasse Nilsson, Bernt Olsson 
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§ 1. Mötet öppnas 

 
Ordförande Lars-Åke Brincner förklarar mötet för öppnat. 

 

§ 2. Dagordning 
 
Godkännande av dagordningen. Punkter till övriga frågor tas upp. 
 

§ 3. Val av justerare 
 
Matthias Gneupel väljs till justerare. 
 

§ 4. Föregående protokoll 
 
Föregående protokoll läses igenom och läggs till handlingarna. 

 

§ 5. Ekonomi samt budget 
 
Gert redovisade för hur ekonomin ser ut per 9 april 2018: 
Kassa  0 kr 
Bank 31 098,32 kr 
Totalt 31 098,32 kr 
 
Redovisning av inomhus SM sker på styrelsemötet den 16 juni. 

 

§ 6. Inför årsmötet 21 april 
  
Revidering av verksamhetsberättelse och dagordning görs av Lisbeth. 
Lisbeth beställer smörgåstårta när Lasse fått in anmälningar till årsmötet. 
Vidare bestäms med Tingsryds Hsc om dricka, kaffe och annat för att 
kunna avnjuta maten. 

 

§ 7. Motioner 2 stycken 

 
Två motioner har inkommit från Växjö Hästskokastarklubb: 
 
Motion 1: Seriespelet paragraf 10:10. Gäller klubbar med mer än ett lag i 
serien. 
Att man avskaffar regeln för spelare som har spelat två matcher i följd i lag 
1 och därmed måste stå över en match för att spela i lag 2. 
Däremot har man kvar regeln att en spelare inte får spela på samma dag i 
två olika lag.  
 
Styrelsens förslag till årsmötet är: bifall 
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Motion 2: Gotland Open 
Att denna tävling ej skall vara sanktionerad. 
 
Styrelsens förslag till årsmötet är: avslag 
 

§ 8. Val till styrelse 2018 
 
Styrelsens tillika valberedningens förslag av val till styrelse: 

 
Fyllnadsval ordinarie ledamot 1 år: 
Bernt Olsson 
 
Omval av ordinarie ledamöter 2 år: 
Gert Karlsson 
Lisbeth Nygaard Karlsson 
Peter Olsson 
Matthias Gneupel 
 
Val av suppleant 1 år: 
Roland Sjöstrand 
Christer Blomgren 
 
Val av revisor och revisorsuppleant 1 år: 
Matz Karlsson, omval 
Bernt Petterson, nyval 

 

§ 9.  
 
Beslut togs att inbjudan till att arrangera SM inne 6 april 2019 ska läggas ut 
på hemsidan. Ansökan ska vara förbundet tillhanda senast 9 juni 2018. 
Ansökan kan skickas till Lasse eller Lisbeth. Lisbeth tar kontakt med 
Tomas så att informationen kommer in på hemsidan. 
 

§ 10. Genomgång av seriespel 2017/2018 samt anmälan till seriespel 

2018/2019 

 
Genomgång av seriespel 2017/2018: Under pågående spel har banor och 
annat material plockats ihop, på färdigspelade banor, vilket har upplevts 
som störande då det har varit nära bana med pågående spel. Likaså har 
resultat suddats ut innan matcher varit färdigspelade. Styrelsens ledamöter 
tar med sig hem till sina klubbar att material kan plockas ihop men det ska 
inte störa pågående spel. 
 
I övrigt har det fungerat bra och Gert gör seriespelsschema när det är klar 
vilka lag som vill delta i division 1 respektive division 2. 
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Beslut togs att senast 9 juni 2018 ska klubbar som vill delta i seriespel 
anmäla lag till Lasse. Seriespelskostnad är 300 kr per lag. 

 

§ 11. Sweden Masters 4 augusti 2018 

 
På föregående styrelsemöte beslutades det att ledamöterna skulle fundera 
på ny plats för Sweden Masters 2018 till detta sammanträde. Med tanke på 
den korta tiden togs beslut att platsen åter blir Borgholm. Lasse tar kontakt 
med ansvariga i Borgholm. Inför Sweden Masters 2019 ska det redan i 
november påbörjas med planering av plats. 

 

§ 12. Övriga frågor 

 
Gert tog upp frågan om material att nu när det finns pengar ska klubbarna 
kunna köpa material till rabatterat pris. Beslut togs på föregående 
sammanträde att klubbarna ska erbjudas att köpa material för halva priset, 
§ 5/2017-11-19. Mattor lånas idag ut till smålandsklubbarna (beslut som 
tagits tidigare). Frågan är var dem ska vara, detta tas upp med 
smålandsklubbarna.  
 
Matthias tog upp frågan om det går att byta datum på SM inne och 
Värendspokalen. Anledning är att priset till seriespelsvinnarna delas ut på 
Tingsryd Open och det skulle ”smälla” lite högra att dela ut priset på SM då 
det är fler deltagare och det blir lite mer uppmärksammat. Styrelsen tycker 
att förslaget är bra och godkänner förslaget. 
 
Lasse har pratat med övriga i Värends Hsk och de godkänner att 
Värendspokalen byter datum till förmån för SM inne som ska gå 9 april 
2019. Datum för Värendspokalen återkommer klubben till. 
 
Cementa önskar få ranking på sin tävling Cementa Open den 29 juli 2018. 
Styrelsen diskuterade frågan och kom fram till att Cementa Open blir en 
rankingtävling 2018, dock inte Grand Prix och inte heller ingå i 
bonusjakten. Fungerar tävlingen bra så kommer den år 2019 vara Grand 
Prix samt ingå i bonusjakten.  
 
Ändring sker även för dem som är med på alla tävlingar. Tidigare har de 
två sämsta resultaten räknats bort men gränsen höjs till tre sämsta 
tävlingarna. 
 

§ 13. Nästa styrelsemöte 

 
Nästa styrelsemöte äger rum den 16 juni i Nybro och direkt efter dagens 
SM-tävlingar. 
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§ 14. Mötet avslutas 

 
Ordförande tackar för dagens möte och avslutar det kl 15.45. 

 
 


