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Plats och tid Melkers Pizzeria Holmsjö 10 november 2018 kl 13.30 
  
 

 
   
 
  
Utses att justera Christian Balsiger  
 
 
 
Sekreterare  ......................................................................................................  
 Lisbeth Nygaard Karlsson 

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

 
Justerande  ......................................................................................................  
 Christian Balsiger 

 

 

Beslutande: Lars-Åke Brincner, ordförande 
 Gert Karlsson, kassör 
 Lisbeth Nygaard Karlsson, sekreterare 
 Matthias Gneupel 
 Peter Olsson 
 Bernt Olsson 
  
  

Inbjuden Christian Balsiger, Christer Blomgren 

ersättare 
      
Anmält förhinder: Leif Sundahl 
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§ 1. Mötet öppnas 

 
Ordförande Lars-Åke Brincner förklarar mötet för öppnat. 

 

§ 2. Dagordning 
 
Ett ärende läggs till, priser vid tävlingar. Punkter till övriga frågor tas upp 
Gert och Lasse har varsin övrig fråga. Därefter godkändes dagordningen. 
 

§ 3. Val av justerare 
 
Kristian Balsiger 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 siste oktober 2018: 
Kassa  0 kr 
Bank 174,07 kr 
Totalt 174,07 kr 
 
 
Sportalliansen skulle ha betalat ut cirka 67 000 kr efter deras årsmöte 28 
juni.  
Detta är inte gjort, troligtvis på grund av att den som kan göra utbetalningar 
är/har varit iväg på en längre resa. Pengarna förväntas dock komma under 
veckan. 
 
Redovisning av utomhus SM: netto 1 698,50 kr. 
 
Genomgång av budget 2019 gicks igenom och godkändes av styrelsen att 
lägga fram på årsmötet. 
 
1 klubb har ej betalat sin medlemsavgift till förbundet. 

 

§ 6. Utse SM-arrangör utomhus 2019 
Inga ansökningar har inkommit. Det blir styrelsens uppdrag att anordna SM 
ute 2019. 
Förslag är att Värends tillsammans med Tingsryd kan anordna SM. Frågan 
ska ställas till Tingsryd och ordförande tar med sig frågan till sin klubb. 
Skulle det bli SM med ovanstående arrangörer är tanken att förlägga SM 
på Tingsryds Resort. En fråga som ska ställas till Tingsryd Resort är om 
dem kan tillhandahålla smörgåsar och någon form av kaféverksamhet.  
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§ 7. Tävlingskalender 2019/2020 

 
Tävlingskalender planerades. Jämjö Open ersätter Växjö Open, vilket 
innebär att Jämjö Open erhåller ranking och Grand Prix. 
 
Datum för Sweden Master 2019 kommer längre fram. 

 

§ 8. Sweden Masters 2019 
 
Platsen för Sweden Masters 2019 blir Karlskrona, var och datum 
återkommer styrelsen till. 

 
 

§ 9. Nytt beslut om miniorklassen 
 

Nytt beslut togs av styrelsen gällande miniorklassen under punkten 8.1: 
”Miniorer kan gå från miniorklass till klass och tillbaka under pågående 
säsong”. 
Priser kan fås i både miniorklass och klass 4. 
Beslutet rapporteras till ansvarig för hemsidan. 
 

 

§ 10. Årsmöte 20/4 2019 

 
Årsmötet kommer att hållas den 20/4 2019 direkt efter Tingsryd Open. 
Förbundet bjuder på smörgåstårta. 
Sista dag för motioner är 6 april 2019. 
Verksamhetsberättelse och dagordning ordnas av sekreterare 

  

 

§ 11. Priser – och dess form 

 
Det har framkommit att priserna borde se annorlunda ut, det är mestadels 
olika former av bucklor som delas ut till de tre som kommer på prispallen. 
 
Styrelsen diskuterade om det kunde finnas andra former av priser, till 
exempel pengapriser. 
 
Det styrelsen kom fram till är att det är upp till varje arrangör att välja vilken 
form av priser de vill. 
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§ 12. Övriga frågor 

 
Ordförande tog upp om vi behövde fler profilprodukter. Styrelsen beslöt att 
beställa hem några fler produkter av olika slag. 
 
Gert tog upp frågan om att klubbar har hört av sig till honom att mattorna är 
av sämre kvalitet. Styrelsen konstaterar att så är fallet men tyvärr finns det 
i dagsläget ingen annan leverantör. 
 

§ 13. Nästa styrelsemöte 

 
Nästa styrelsemöte äger rum den 7 april 2019 kl 12.00 hos Lisbeth i 
Tingsryd. 
 

 

§ 14. Mötet avslutas 

 
Ordförande tackar för dagens möte och avslutar det kl 16.15 

 
 


