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Plats och tid Holmsjö, 20 november 2021 kl 13:00 – 15:02 
  
 

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

 
Ordförande  ......................................................................................................  
 Lasse Brincner 

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

 

 

Beslutande: Lars-Åke Brincner, ordförande 
 Gert Karlsson, kassör 
 Lisbeth Nygaard Karlsson, sekreterare 
 Matthias Gneupel 
 Peter Olsson 
 Kristian Jältsäter, deltar på distans 
 Bernt Olsson 
 Pascal Letter, deltar på distans 
    
 
      
Anmält förhinder Leif Sundahl 
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§ 1. Mötet öppnas 
 
Ordförande Lasse Brincner öppnar mötet. 

 

§ 2. Dagordning 
 
Dagordningen godkändes. 
 

§ 3. Val av justerare 
 
 Bernt Olsson väljs till justerare. 
 

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

 

§ 5. Ekonomi och budget 
 
17/11 Fanns på banken 49 433,24 kr  
Köpt mer material än vad behov finns just nu. Ligger över budget just nu. 
Vi räknar med att sälja. 
Skaft behöver köpas in till skohorn. Faktura för ytbehandling av skor 
kommer efter att jobbet är gjort. 
Utomhus – SM gav ett netto på 3 377 kr 
 
Budget 2022: Pengar kommer från Sportalliansen ca 50 000 kr. Därefter 
dröjer det 5 år innan vi får pengar från Sportalliansen igen. 
Materialinköp förväntas gå plus minus noll. 
 
Plus på ca 29 000 kr.  
 
Fundera vidare på om vi kan få sponsorer som skulle vilja ha sina tryck på 
exempelvis mattor. 

 

§ 6. Material 

  
Skaft behöver köpas in till skohornen. Inget akut behov av material som det 
ser ut just nu. 
 
24 mattor finns i Småland, Blekinge och Stockholmsområdet. 
 
Nya skor inför 2022/2023, Gert har 120 set. 200 kr/set. 
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§ 7. Utse SM-arrangör utomhus 2022 

 
Ingen ansökan har kommit in i dagsläget. 
 
Beslut att Blekinge tillsammans med Vaxholm anordnar SM i Kristianopel. 
Vaxholm lägger fram förslag om att ytterligare tävling kan ske på 
lördagseftermiddagen efter SM. 
 
Vaxholm tar fram förslag, beslut tas på styrelsemötet i april 2022. 

 

§ 8. Fastställa tävlingskalender för 2022/2023 

 
Tävlingskalendern fastställs utifrån de datum vi har nu. Datum fylls på efter 
hand. 
 

§ 9. Årsmötet 2022 
 
Årsmötet hålls den 9 april 2022 efter Värendspokalen. 

 

§ 10 Utvärdering Sweden Masters 2021 

 
Hölls i Tingsryd på Kurorten. Tävlingen var bra.  

 

§ 11. Var ska Sweden Masters arrangeras 2022 

 
Fredag kl 18.00 17 juni 2022 förhoppningsvis i Kristianopel. 

 

§ 12. BHF – hopslagna tävlingar 

 
Syfte att få ner fler deltagare från Stockholmsområdet. Förslag att slå ihop 
två tävlingar. Funderar vidare på förslaget. Det är klubbarna som får 
ansöka om att exempelvis anordna tävling på en söndag. 

 

§ 13. Övriga frågor 

 
Gert:  Sweden Masters innan utomhus-SM har avgjorts, årets vinnare av 
SM-ute har deltagit men kan inte det nu.  
 
Beslut: SM-vinnare ute, herr och dam, får plats i Sweden Masters 
nästkommande år. 
Gert formulerar text till hemsidan. 

 

§ 14. Nästa styrelsemöte 

 
26 februari kl 14.00 direkt efter SM. 

 

§ 17.  Mötet avslutas 
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Mötesordförande Lasse Brincner tackar för idag och 
avslutar mötet kl 15:02 


