
 
 

 

Protokoll årsmöte Svenska Hästskokastarförbundet 2019-04-27 

 

§ 1. Mötet förklaras för öppnat. 

 

§ 2. Röstlängden fastställs till att 6 av 16 klubbar är närvarande. 

 

§ 3. Mötet anses ha utlysts på rätt sätt. 

 

§ 4. Dagordningen godkändes. 

 

§ 5. Val av mötesordförande: Peter Olsson och Bernt Olsson. 

        Val av mötessekreterare: Lisbeth Nygaard Karlsson. 

 

§ 6. Till protokolljusterare samt rösträknare valdes Lasse Karlsson och Matz Karlsson . 

  

§ 7. Verksamhetsberättelse för 2018 godkändes.  

 

§ 8. Ekonomi- och revisionsberättelsen för 2018 godkändes. 

 

§ 9. Styrelsen gavs ansvarsfrihet för år 2018. 

 

§ 10.  Förbundsavgiften för 2020 antogs av årsmötet till 400 kr per klubb. 

 

§ 11. Verksamhetsplanen för 2019 godkändes. 

 

§ 12. Motioner: 2 stycken från Jämjö HSK behandlades av årsmötet. 

 

Motion 1: Jämjö HSK vill att sista omgången i seriespelet, division 1 och division 2 ska 

spelas samtidigt. Kan något av lagen inte spela det datum som bestämts ska det bli WO. 

 

Styrelsens förslag till årsmötet är att ge delvis bifall till motionen. 

Styrelsen föreslår följande regel under 10.15:  

En spelare får inte spela för två olika lag i samma seriespelsomgång. Seriespelsomgången ska 

specificeras och exempel numreras.  

 

Sista stycket i motionen bifalls inte. 

 

Ordförande frågade om det är årsmötets mening att bifalla motionen enligt styrelsens förslag. 

Årsmötet beslutar att ge bifall till motionen enligt styrelsens förslag. 

 



Motion 2: När det gäller spelare från division 1 som går in och spelar i division 2 anser Jämjö 

HSK att bara 1 spelare får ersättas, inte halva laget. Kan man inte få ihop spelare får man 

lämna WO eller nytt speldatum. 

 

Styrelsens förslag till årsmötet är avslag på motionen. 

Ordförande frågade om det är årsmötets mening att avslå motionen.  

Årsmötet beslutar att avslå motionen.  

 

§13. Följande val gjordes:  

a. Ordförande 2 år, omval av Lasse Brincner 

b. Ordinarie ledamöter 2 år, omval av Bernt Olsson och Leif Sundahl,  

c. Suppleanter 1 år, omval av Christer Blomgren och nyval av Christoffer Cederholm.  

d. Revisor 1 år, omval av Matz Karlsson  

e. Ersättare revisor 1 år, nyval av Bernt Pettersson 

f. Inga förslag till valberedning. Årsmötet väljer styrelsen till valberedning. 

g. Suppleant valberedning utgår 

  

§ 14. Övriga frågor – Sibbamåla IF tar över Novemberkampen, namnbyte kommer att göras, 

datum kommer senare. 

 

§ 15. Ordförande Peter Olsson och Bernt Olsson tackar för visat intresse och avslutar årsmötet 

kl 14:35 

 

 

 

 

 

_______________________________________________________ 

Ordförande Peter Olsson och Bernt Olsson 

 

 

_______________________________ 

Sekreterare Lisbeth Nygaard Karlsson 

 

 

 

______________________________                             ______________________________                       

Justerare  Lasse Karlsson                                                Justerare Matz Karlsson 

  


