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Plats och tid Ronneby Brunn kl 13:30 – 16:05 
  
 

 
   
 
  
Utses att justera Gert Karlsson  
 
 
 
Sekreterare  ......................................................................................................  
 Lisbeth Nygaard Karlsson 

 
Ordförande  ......................................................................................................  
 Lars-Åke Brincner 

 
Justerande  ......................................................................................................  
 Gert Karlsson 

 

 

Beslutande: Lars-Åke Brincner, ordförande 
 Gert Karlsson, kassör 
 Lisbeth Nygaard Karlsson, sekreterare 
 Matthias Gneupel 
 Peter Olsson 
  
Inbjuden Bernt Olsson 
ersättare 
      
Anmält förhinder: Kerstin Svensson, Leif Sundahl, Lasse Nilsson 
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§ 1. Mötet öppnas 

 
Ordförande Lars-Åke Brincner förklarar mötet för öppnat. 

 

§ 2. Dagordning 
 
Dagordningen är ok. 
 

§ 3. Val av justerare 
 
Gert Karlsson väljs till justerare. 
 

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

 

§ 5. Ekonomi samt budget 
 
Gert redovisade för hur ekonomin ser ut per 17 november 2017: 
Kassa  200 kr 
Bank 34 701,82 kr 
Totalt 34 901,82 kr 
 
Redovisning av utomhus-SM: 
 
Startavgifter 9 175 kr 
Vilket genererar ett överskott på 3 117 kr. 
 
Redovisning av inköpta reklamprodukter, muggar, pins med mera: 
 
40 muggar 32 har sålts 
100 pins 28 har sålts 
20 pennor 18 har sålts 
3 dekaler 3 har sålts 
 
Beslut togs att Lasse köper in 30 st dekaler samt 20 pennor. 
 
Gert berättar om Sportalliansen och att dem brutit nuvarande avtal med 
oss. Dem vill dock skriva ett nytt avtal med oss, som ska vara ett 
specialavtal. Gert förklarade hur utdelningen till föreningarna ser ut. 
Överskottet av lotteriförsäljningen delas ut till medlemmarna i 
Sportalliansen. 25 000 kr som vi fått tidigare är förskott på 2016 års 
utdelning. I år får vi 12 776 kr. Under 2018 delas det ut 67 464 kr ut till oss 
som det ser ut nu. Utbetalning görs juni/juli 2018. 
 
Beslut togs att vi på hemsidan lägger upp en länk till Sportalliansens lotteri. 
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Gert presenterar budget 2018. Med tanke på den goda ekonomin togs 
beslut att förbundet köper in material och säljer det till våra medlemmar för 
halva priset. 
 
Inga klubbar har ansökt om marknadsföringsbidrag, vi i styrelsen måste 
jobba mer aktivt och få klubbarna att ansöka. Problem med materialet 
diskuterades och det är mattorna som vi har svårt för att hitta en leverantör 
som tillverkar mattor som är tillräckligt hållbara. 

 

§ 6. Utse SM-arrangör utomhus 2018 

 
En ansökan till att arrangerar SM utomhus 2018 har kommit in till styrelsen 
och det är Korpen Nybro. 
 
Beslut togs att Korpen Nybro arrangerar SM utomhus 16 och 17 juni 2018 i 
Badhusparken i Nybro. 

 

§ 7. Fastställa tävlingskalender för 2018/2019 

 
Tävlingskalender för 2018/2019 fastställdes, se datum på hemsidan. 
 

§ 8. Sweden Masters 2018 
 
Datum för Sweden Master 2018 fastställdes till den 4 augusti 2018. 
Styrelsen ska fundera på plats och ta beslut på nästa styrelsemöte. 
 

§ 9. Inför årsmötet 
 
Kommande val till årsmötet gicks igenom och styrelsen föreslår för 
årsmötet följande val: 
 
Ordförande Lasse Brincner   1 år kvar 
Kassör Gert Karlsson   omval på 2 år 
Sekreterare Lisbeth Nygaard Karlsson omval på 2 år 
Ordinarie ledamot Matthias Gneupel omval på 2 år 
Ordinarie ledamot Peter Olsson  omval på 2 år 
Ordinarie ledamot Leif Sundahl  1 år kvar 
Ordinarie ledamot Kerstin Svensson 1 år kvar 
 
Suppleant Bernt Olsson   omval på 1 år 
Suppleant Lasse Nilsson   omval på 1 år 
 
Revisor Matz Karlsson   omval på 1 år 
Suppleant revisor Leif Ahlex   omval på 1 år 
 
Årsmötet hålls direkt efter Tingsryd Open 21 april 2018. Förbundet bjuder 
på smörgåstårta med kaffe och dricka. Lisbeth beställer från Börjes och 
ber Tingsryd ordna med kaffe och dricka. Lisbeth ordnar även kallelse till 
årsmötet. 
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Sista dagen att anmäla sig till årsmötet är samma datum som för anmälan 
till Tingsryd Open. 
 
Motioner ska ha inkommit till förbundet Lasse eller Lisbeth 1 april 2018. 

 
 

§ 10. Övriga frågor 
 
Datum för utbildning på resultatserviceprogrammet kommer. 
 
Fråga från Alvesta om startavgift för miniorer som tävlar i klass 4. 
 
Styrelsen anser att det är upp till arrangören, men tävlas det i klass 4 är det 
den startavgiften som gäller. Tävlas det i miniorklassen är det den 
startavgiften som gäller, det vill säga gratis. 
 
Fråga från Alvesta om att seriespelskastare som är minior kan kasta från 5 
meter. 
 
Styrelsens svar är nej, alla som kastar seriespel ska kasta från 6 meter. 
 
Svenska Hästskokastarförbundet har fått förfrågan från Svenska 
Varparförbundet om vi vill ansluta oss till deras förbund. 
 
Styrelsen tackar för förfrågan men tackar nej. 
 
Vidare diskuterades det om att Sv HKF ska ha en app. Frågan kommer att 
diskuteras vidare. 
 

§ 11. Nästa styrelsemöte 
 
Nästa styrelsemöte blir den 14 april 2018 kl 13.30 på Ronneby Brunn 

 

§ 12. Mötet avslutas 

 
Ordförande tackar för dagens möte och avslutar det kl 16.05 

 
 

 


