
                                                            Protokoll 

                                                  Sammanträdesdatum 

                                                           2022-03-19 

Plats och tid            Holmsjö, 19 mars 2022 kl, 13.00- 15.49 

                                  Beslutande:   Lars-Åke Brincner, ordförande 

                                                          Gert Karlsson, kassör 

                                                          Matthias Gneupel 

                                                          Kristian Jältsäter, deltar på distans 

                                                          Bernt Olsson,  tillfällig sekreterare 

Anmält förhinder      Pascal Letter, Lisbeth Nygaard Karlsson, Peter Olsson                    

1. Mötet öppnas 

Ordförande Lasse Brincner öppnar mötet 

2. Dagordning 

Dagordningen godkändes. 

3. Val av sekreterare  

Bernt Olsson valdes till sekreterare för mötet 

4. Val av justerare 

Matthias Gneupel valdes till justerare för mötet 

5. Föregående protokoll 

Föregående protokoll lästes igenom och läggs till handlingarna 

6. Ekonomi och budget 

Den 15 mars fanns på banken 89 063 kr 

År 2020 blev det -2 201 kr men vi har material för 84 000 kr. 

Vi  har fått 50 412 kr från Sportalliansen. Nästa utbetalning sker om 5 år. 



Vi kan behöva skaffa någon extern aktör eller något lotteri etc. för att dra in 

pengar tills vi får från Sportalliansen igen. Ytbehandlade hästskor klara. Peter 

sparade 3 500 kr genom att borra upphängningshål. Flera skohorn på G. 

Höjning av avgifter diskuterades men styrelsen vill avvakta till nästa år. 

7. Redovisning SM inne 26 februari 

Ett flertal deltagare efterlyste utskrifter. Utskrifter bör finnas på SM enligt 

styrelsen. 

Tv-skärm diskuterades. Strykningar ej bortplockade.  

Frånsett detta fungerade allt mycket bra. 

8. Inför SM utomhus - upplägg, tider mm. Kristian och Pascal uppslag till 

nyhet 

SM ute kommer att hållas på campingen i Kristianopel innanför muren 

Kristian och Pascal kommer att testa någon form av tävling efter lördagens   

SM kastning. De funderar vidare på formen. Denna tävling är frivillig. 

Det diskuterades tex. tvåmannalag men Kristian och Pascal diskuterar vidare 

tävlingsformen. 

Prisutdelning för seriespelet kommer att ske i samband med SM – helgen. 

9. Inför Sweden Masters 

Sweden Masters kommer att kastas på fredagen 17 juni. Inkastning  kl. 17.00 

och tävlingen börjar kl 18.00 

Skyltar sätts ut för Sweden Masters och SM vid vägen mellan hamnen och 

tävlingsplatsen. 

10. Material 

Material finns. 

Uppdatering av prislista för material skickas ut till försäljningsställen 

11. Årsmötet kommer att hållas 9 april efter Värendspokalen. 



Ordföranden kollar om hallpersonal kan vara behjälpliga med smörgåstårta 

mot ersättning trots att det är efter deras arbetstid. 

Verksamhetsberättelsen är godkänd efter någon mindre rättelse. Gert fixar 

med Lisbeth. 

12. Motioner 

En motion har inkommit från  BHF ang. avhopp från påbörjat seriespel. 

Man vill införa en kostnad för de lag som hoppar av, liknande det som finns vid 

WO  men till annan kostnad och pengarna går till övriga klubbar i samma serie.                             

Motionen godkännes med ändringen att pengarna går till förbundet. 

13. Val till styrelse 2022- lista bifogades på valen 

Lisbeth har avsagt sig sitt uppdrag i styrelsen så vi måste ha en ny sekreterare  

Valberedningen kommer att informeras. 

14. Ansökan SM inne 2023- förfrågan 

Anmälan om lag i seriespelet och ansökan om Inne SM 2023 ska vara inne en 

vecka innan Ute SM 2022 

Lag anger vilka dagar som är bäst att kasta i seriespelet för att vi ska slippa alla 

flyttningar pga jobbtider o lokal tex.  

15. Övriga frågor 

På en fråga om aktivitetsbidrag blev svaret att det gäller fortfarande men det är 

inte mycket utnyttjat. 

Nästa styrelsemöte kommer att hållas 4 juni  ca. 14.00 efter Björkenäs Open 

16. Mötet avslutas 

Ordföranden tackar för idag och avslutar mötet kl.15.49  

 

  Ordförande                                                            Justerare 

 

Lasse Brincner                                                 Matthias Gneupel 


