
 
 

Protokoll styrelsemöte 6 april 2014 kl 15.00 Hotell Amigo Emmaboda 

  

Närvarande: Lars-Åke Brincner, Gert Karlsson, Peter Olsson, Matthias Gneupel, 

Kent Vikström, Lisbeth Nygaard Karlsson, pryo Leif Sundahl 

 

Anmält förhinder: Janne Larsson, Roland Andreasson, Leif Ahlex 

 

§ 1.  Mötet öppnas. Leif hälsas välkommen. 

  

§ 2.  Dagordningen godkänns 

 

§ 3.  Föregående protokoll godkändes och lades till handlingarna. 

 

§ 4.  Till justerare valdes Kent Vikström. 

 

§ 5.  Ekonomi:  på bank 11 713,25 kr.  

                             i kassa 300 kr 

         Totalt 12 013,26 kr   

 

 SM startavgifter 6 700 kr 

 

 Utgifter: 

 

 Priser 1 895 kr 

 Ersättning Blekinge 3 000 kr 

 Netto 1 805 kr 

 

Banken drog 1 250 kr från förbundets konto, pris för att ha konto. Gert ordnade ett 

underkonto till sitt egna. Kostnaden blir då 400 kr.  

2013 års resultat blir -12,99 kr. 

Styrelsen godkände den ekonomiska rapporten. 

  

§ 6.   Val vid årsmöte. Ordförande och kassör väljs på 2 år och växelvis. Det innebär att detta 

  året väljs ordförande på 1 år och kassör på 2 år. 

  

 Valen vid årsmöte för 2013: 

 

 Ordförande Lasse Brincner  1 år nyval 

 Kassör Gert Karlsson  2 år omval 

 Sekreterare Lisbeth Nygaard Karlsson 2 år omval 

  



 Ledamot 1 år Kent Vikström  1 år nyval 

  Leif Sundahl  1 år nyval 

 Ledamot 2 år Peter Olsson  2 år omval  

 Suppleant Bernt Olsson  1 år nyval 

  Leif Ahlex  1 år omval  

 Revisor Janne Pettersson  1 år omval 

 Revisor suppleant Matz Karlsson  1 år omval 

 

 Beslut togs att ändra i stadgarna § 17, 11, val av styrelseledamöter som väljs in på 2 år  

 ska ske växelvis. 

   

§ 7.  SM utomhus har Blekinge tagit på sig att arrangera. Det blir Dalskär Camping 14-15 

juni. Gert ordnar priser, inbjudan skriver Matthias. Sekretariat och servering i vanlig 

ordning. Startavgift 75 kr för en dag och 100 kr för bägge dagarna.  

 

 Nästa styrelsemöte blir den 14 juni direkt efter tävlingen. 

 

§ 8. Sweden Masters: blivit lite problem, ingen cityförening i Borgholm och vi får inte 

samma uppbackning som ifjol med speaker och ljudanläggning. Fortsätter dock med 

planering. Starttiden blir kl 12.00.      

  

§ 9.  Motioner: Nybro har lämnat in flera motioner. Motion 1 har vi valt att dela upp i 1a och 

1b. 

Styrelsens förslag är att motion 1a avslås med motivering att regler finns för uttagning 

till Sweden Masters. 

Bifall till motion 1b. Detta läggs in mellan § 5 och § 6. Regelboken ska ses över årligen. 

Motion 2: styrelsens förslag är att avslå motionen med motivering att de 20 bästa i 

Sverige ska visa upp sig. Styrelsen arbetar vidare med hur marknadsföringen kan 

förbättras. Gärna förslag från medlemmarna. 

Motion 3: Styrelsens förslag är att bifalla motionen. Bifaller årsstämman, arbetar 

styrelsen fram paragraf för domare i regelboken. 

 

Motion inkommen från Värends Hsk (Brf Bågen) Svhkf kan endast ta beslut om SM. 

Styrelsens förslag är att avslå motionen. 

  

§ 10.  Årsmöte direkt efter Tingsryd Open. Förbundet bjuder på kaffe och tårta. Lisbeth 

beställer tårta, vi ber Olle fixa kaffe. 

 Konstituerande direkt efter årsmötet. 

 

§ 11.  Övriga frågor: Grand prix: klasserna 1 tom 4 klart. Hur blir uppflyttning resp 

nedflyttning mellan klass 1 och 2. Styrelsen tog beslutet om att 3 st kan flyttas upp 

respektive ned. I övriga klasser är det 5 st. 

 

 Vi rekommenderar våra medlemmar att läsa hemsidan. Kent kollar om vi kan ordna 

någon form av visitkort där det står förbundets E-mail samt hemsida.  

  

 Seriespelet senast anmälan 8/6 2014 samt SM inne 2015. Lisbeth mailar Tomas ang. 

detta.  

 

§ 12. Mötet avslutas kl 18.17 



 

 

 

 

 

_________________________________ 

Ordförande Lars-Åke Brincner 

 

 

 

 

_________________________________ 

Sekreterare Lisbeth Nygaard Karlsson 

 

 

 

_________________________________ 

Justerare Kent Vikström 


