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Svenska Häs~skokastningsförbundet
===================================

Datum
Pla.ts
Nä rv •

Styrelsemöte

Måndagen den 11 juni 1996
Italien, Villanova

Ordf Göran Brincner, v.ordf Lars Carlen,
kassör Gunnar Olsson, Knut Ivarsson,
adjungerade är Gunnar Wester och Lars-Åke Brincner.

§

§

§

§

§

1
öppna.nde

2
val sekr- 8

3
godk dagord

4
årsavgift
till förbun

5
val täv

lingskom

Göran B hälsade oss välkomna till det första

officiella mötet och förklarar det öppna.t.

(Detta är en interimstyrelse och består av
Ordf GÖra.n Brincner, v.ordf Lars Carlen,
2:e vice Bertil Westergren, Kassör ~lnnar Olsson,
sekreterare Sten Pettersson.
Supplea.nter, Knut Ivarsson och Hara.ld Gusta.fsson.'
Revisor Dennis Ekstrand.)

Till sekreterare för mötet valdes Gunnar Olsson.

Da.gordningen godkändes.

Årsavgiften till Förbundet diskuterades.

*Beslut : Att varje tem/lag om 4 st erlägger
200 kr:f\måret till Förbundet. Detta förslag
ska framläggas på årsmötet.

Till tävlingskommitte ~~aågs, Lars-Åke B
som är sammankallande, Göran B , Sten P ,
Gunnar W och Krister Ka.rlsson.

Dessa. ske.organisera. seriespel, svenska mäster .•
skapen, landskaps match er och hålla. uppsikt
över andra tuneringar och göra i ordning en
tävlingskalender.

§ 6
årsmöte

§ 1
marknads

föring

§ 8
stadgar

~Beslut : Att lägga. årsmötet samme. dag som

Nättraby-open, efter tävlingarna. ~~~~m=~=2g~~~1.
Styrelsemöte bör det vara ett innan årsmötet.

Tidningar, dekaler och broschyrer kollas upp
innan nästa möte.
*Beslut : Att Lars-Åke B undersöker kostnader

och möjligheter angående en tidning som ska
ges ut c.a. 2 ggr om året.
Göran B undersöker kostnader och möjligheter
angående dekaler och broschyrer.

Förslag till stadgar som ska.godkännas på
årsmötet 1996-08-31. BilaRa. 1,
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§ 9
budget1997

§

10
övrigt

§ 11
avslutning

Th~dget tag vid nästa möte,
Försla.g,att Förbundet står för landslagets
tävlingskläder och att VH-deltagarna får
behålla sina tävlingsställ,

*Beslut : Att när det gäller seriespel under
hösten 1996 och våren 1997 så ska alla ha.
möjlighet att deltaga i högsta serien,

En fråga som kvarstår är hur många lag
vi k~D vara i högsta serien.

~Beslut : Att tre från region Växjö med
omnejd är valberedning, men att på års
mötet välja tre personer till en val
beredning och därav en sammankallande

Ordf Göran B tackade för en livlig debatt
och förklarade därmed mötet för avslutat,

Vid protokoll Gunnar Olsson

Ordf Göran Brincner


