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Plats och tid Holmsjö, 13 mars 2021 kl 13:00 – 15:15 
  
 

 
   
 
  
Utses att justera Bernt Olsson  
 
 
 
Sekreterare  ......................................................................................................  
 Lisbeth Nygaard Karlsson 

 
Ordförande  ......................................................................................................  
 Matthias Gneupel 

 
Justerande  ......................................................................................................  
 Bernt Olsson 

 
 

Beslutande: Lars-Åke Brincner, deltar på distans 
 Gert Karlsson, kassör 
 Lisbeth Nygaard Karlsson, sekreterare 
 Matthias Gneupel, mötesordförande 
 Peter Olsson 
 Kristian Jältsäter, deltar på distans 
 Bernt Olsson 
    
 
      
Anmält förhinder Leif Sundahl 
 Christer Blomgren 
 Christoffer Cederholm 
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§ 1. Mötet öppnas 
 
Sekreterare Lisbeth Nygaard Karlsson förklarar mötet för öppnat då Lasse 
Brincner deltar digitalt och har anmält att han idag inte önskar vara 
mötesordförande. 
 
§ 2. Dagordning 
 
Ärende som tillkommer till dagens dagordning:  
Val av mötesordförande. 
Sweden Masters 7 augusti 2021 
Punkter till övriga frågor tas upp. 
 
Dagordningen godkändes efter ovanstående tillägg av ärende.  
 
§ 3 Val av mötesordförande 
 
Förslag att Matthias Gneupel blir mötesordförande. 
 
Styrelsen väljer Matthias Gneupel till mötesordförande. 
 
§ 4. Val av justerare 
 
 Bernt Olsson väljs till justerare. 
 
§ 5. Föregående protokoll 
 
Föregående protokoll läses igenom och läggs till handlingarna. 
 
§ 6. Seriespelet på grund av pandemin  
 
Hur ska vi göra med seriespelet, fortsättning eller lägga ned det? 
 
Balders och Vaxholm yrkar på att fortsätta seriespelet. 
Tingsryds HSC yrkar på att avsluta seriespelet. 
 
Styrelsen kommer fram till att under rådande läge blir det svårt att få till 
seriespelsmatcher i fortsättningen. Frågan är hur gör vi med 
seriespelsavgiften? 
 
Beslut: På grund av det rådande läget kommer seriespelet inte att slutföras. 
Seriespelsavgiften gäller för kommande säsong 2021/2022. 

 
§ 7. Grand Prix tävlingar på grund av pandemin 
 
Styrelsen diskuterar kring Grand Prix tävlingar och pandemin, hur ska vi 
tänka? Gäller att kunna erbjuda säkerhet gällande smittspridning och att  
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kunna hålla avstånd. När det gäller Grand Prix tävlingar är det upp till 
arrangerande klubb att ta beslut om att anordna tävling. 
 
Beslut: förbundet rekommenderar klubbarna att inte arrangera GP-tävling 
under rådande läge. Tävling kan anordnas men inga GP-poäng delas ut. 

 
Grand Prixtävlingarna avslutas. Upp- och nedflyttning enligt det resultat 
som är idag. 
Bonusjakten avslutas som den är idag. 
Sverigerankingen justeras. 
 
SM-utomhus anordnas inte i juni på grund av pandemin.  
 
Styrelsen beslutar att om nya restriktioner (lättnader) kommer ska ett nytt 
styrelsemöte anordnas och beslut tas om att anordna tävlingar igen. Ett 
SM-utomhus skulle kunna anordnas i till exempel augusti. 
  
§ 8. Ekonomi  
 
Gert informerar om att pengarna från Sportalliansen uppgick till 69 681 kr. 
 
9 mars 2021 fanns på banken: 
 
Bank 119 949,79 kr 
 
För närvarande tar vi 750 kr per matta. Diskussion kring hur vi ska tänka 
framåt med priset. Med tanke på att vi har en bra ekonomi i förbundet och 
att priset på 750 kr kan göra att fler köper matta och vill fortsätta att kasta 
hästskor, ser förbundet att fortsättningsvis är priset 750 kr. 
 
Beslut: Priset på matta är 750 kr fram tills nytt beslut tas. 
 
§ 9. Material 
 
50 st mattor beställs, av dessa ska 25 st gå till Vaxholm. De är klara i slutet 
på april. Hämtning sker som tidigare i Halmstad och skärs till i Mattans 
garage. Körersättning ges. 
 
I övrigt finns det material att tillgå. 
 
Gert meddelar att inomhusunderlagsmattorna som idag huseras hos hans 
bror behöver huseras någon annanstans. 
Finns det någon som har lokal för dessa? 
 
Bernt kollar, likaså Lisbeth om dessa 50–60 mattor kan huseras. Vi kan 
dela upp platserna de förvaras på så blir det även lättare när klubbarna runt 
om behöver nya mattor så finns dem i närområdet.  
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§ 10. Ny poängberäkning på GP-tävlingarna 
 
På styrelsemötet 14 november 2020 § 7, togs beslut om att ärendet 
bordlades och tas upp på dagens styrelsemöte. Förslaget skickades ut på 
remiss till klubbarna. 4 svar inkom till styrelsen. 
 
Svaren gås igenom av styrelsen. 

 
Beslut: Styrelsen beslutar att det blir en gemensam poängtabell för 
samtliga klasser, 5 extra poäng vid SM, 80 % av deltagarna får poäng, inga 
delade poäng ges ut. Max 12 tävlingar räknas med i slutresultatet. 

 
§ 11. Årsmötet 24 april 
 
Tingsryd Open har ställts in av Tingsryds HSC.  
Hur gör vi med årsmötet som skulle hållits efter tävlingen? 
 
Under rådande omständigheter kommer inte årsmötet att hållas den 24 
april. 
Ändras restriktionerna (lättnader) tas beslut om datum för årsmötet på 
styrelsemötet som äger rum se § 6. Lisbeth och Lasse håller koll på 
nyheter om förändrade restriktioner. 

 
§ 12. Motioner 
 
Ej aktuellt just nu. 

 
§ 13. Val till styrelse 2021 
 
Listan på vilka som är tillgängliga för styrelsen gås igenom. 
 
Kollar med några namn hur de tänker. 

 
§ 14. Ansökan SM inne 2022 - förfrågan 

 
Frågan hänskjuts till kommande styrelsemöte. 

 
§ 15. Plats för Sweden Masters 
 
Det rådande läget med pandemin gör att årets Sweden Masters ställs in. 
 
§ 16. Övriga frågor 
 
Hemsidan: Tomas har aviserat önskemål om att någon annan kan ta över 
hemsidan. Kristian får frågan igen om digitaliseringsgruppen skulle kunna 
tänka sig att ta sig an uppgiften. 
 
Förbundsavgiften: Faktura kommer att skickas ut senare i vår/sommar.  
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§ 17.  Mötet avslutas 
 
Mötesordförande Matthias Gneupel tackar för idag och avslutar mötet kl 
15:15. 

 
 


