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Plats och tid Mårdslycke Tingsryd, 15 juni 2019 kl 14:30 – 15:30 
  
Beslutande: Lars-Åke Brincner, ordförande 
 Gert Karlsson, kassör 
 Lisbeth Nygaard Karlsson, sekreterare 
 Matthias Gneupel 
 Peter Olsson 
 Leif Sundahl 
 Bernt Olsson  
 Christoffer Cederlund 
 Christer Blomgren 
  
Särskild inbjuden Kristian Jältsäter 
från Vaxholm 
      
 
 
   
 
  
Utses att justera Bernt Olsson  
 
 
 
Sekreterare   
 Lisbeth Nygaard 
Karlsson 

 
Ordförande   
 Lars-Åke 
Brincner 

 
Justerande   
 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 
 
Bernt Olsson väljs till justerare. 
 
§ 4. Föregående protokoll 
 
Föregående protokoll läses, som var årsmötes protokollet gås igenom. Diskussioner förs om 

motion 1 och styrelsen beslöt att lägga till regeländringen under 10:10. 
Uppdraget att ändra texten i regelboken ges till Tomas Lindahl. 

 
I övrigt läggs protokollet till handlingarna. 
 
§ 5. Ekonomi  
 
Gert redovisade för hur ekonomin ser ut per 12 juni 2019: 
Kassa    2 500 kr 
Bank 62 198,37 kr 
Totalt 64 698,37 kr 
 
Redovisning av inomhus SM: + 172 kronor. 

 
§ 6. Svenska rekord 
 
Gällande miniorer och juniorer: Vid SM kan man får dubbla titlar om det kastas från 6 meter. 
 
Diskussioner om någon form av policy ska göras. 
 
§ 7. Seriespel 2019/2020 
 
Följande lag spelar i division 1: 
Carlskrona Hsc 
Värends 1 
Växjö 1 
Växjö 2 
Dynapac 
Korpen Åseda 
 
 
 
Tingsryd 1 
Sibbamåla 
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Följande lag spelar i division 2: 
Värends 2 
Tingsryd 2 
Jämjö 1 
Jämjö 2 
Lanternan 1 
Lanternan 2 
Korpen Nybro 
Vaxholm 
 
Diskussioner fördes kring hur vi kan få till tekniken så att Vaxholm kan delta i seriespelet. 
 
Tester med träningsmatcher ska genomföras innan seriespelet sätter igång. 
 
Gert sätter ihop spelschemat, det är klart i mitten på augusti. 
 
Startavgiften för seriespelet är 300 kr per lag. 

 
§ 8. Sweden Master 2019 

 
Som tidigare bestämts arrangeras Sweden Master i Hoglandspark i Karlskrona. 
 
Blekinge står för materialet. Peter och Matthias tar kontakt med kontaktperson och tittar på 

förhållandena i parken och få en plats anvisad. Leif står för ”provapåbanan” 
Gert sköter sekretariatet. Lasse tar med sig trottoarprataren.  

 
§ 9. arrangör SM inne 2020  
 
En ansökan har kommit in och det blir Värends som arrangerar SM inne den 28 mars 2020 i 

Växjö Boulehall. 
 
§ 10. Enkät till medlemsföreningarna 
 
Styrelsen beslöt att avvakta. 

 

§ 11. Skapa grupp som tar kontakt med olika föreningar för att dels visa upp 

hästskokastning samt rekrytera 
 
Styrelsen måste tydliggöra vad klubbarna ska göra. Rekrytering av nya medlemmar ligger på 

klubbarna. Påminna klubbarna om att söka pengar för rekrytering hos 
förbundet.  

 
 
 
Styrelsens uppdrag är att rekrytera nya klubbar. 
 

§ 12. Förslag på årsmötet att arrangera Sweden Masters på Kalmartravet 
 

På årsmötet kom förslag om att arrangera Sweden Masters på Kalmartravet. Inför planering av 

nästkommande Sweden Masters bjuda in förslagsställaren Johan Johansson. 
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§ 13. Övriga frågor 
 
Hur ställer vi oss inför nya lagen som förbjuder rökning, från 1 juli, på allmän plats? 
Säkerligen inga problem, likvärdigt som med att alkohol inte får förtäras på allmän plats. 
 
Hur ser det ut med mattor? Gert kontaktar leverantör. Köpa in 10 st mattor. 
Peter undrade om det går att ordna buss till Vaxholm, uppsamlingsplatser Växjö och Karlskrona. 

Visa att förbundet vill bidra för medlemmarna. 
Två övernattningar. Fråga bussbolag om pris? Höra med Ronny? 
 
SM inne är i Växjö 28 mars 2020, avslutning av seriespelet 29 mars 2020 
 
§ 14. Nästa styrelsemöte 
 

 Vilket datum? 
 
§ 15. Mötet avslutas 
 
Ordförande tackar för dagens möte och avslutar det kl 15.15. 

 
 


