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Plats och tid Melkers Pizzeria Holmsjö, 14 november 2020 kl 13.00 
  
 

 
  
Utses att justera Matthias Gneupel  
 
 
 
Sekreterare  ......................................................................................................  
 Lisbeth Nygaard Karlsson 

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

 
Justerande  ......................................................................................................  
 Matthias Gneupel 

 

 

Beslutande: Lars-Åke Brincner, ordförande 
 Gert Karlsson, kassör 
 Lisbeth Nygaard Karlsson, sekreterare 
 Peter Olsson 
 Bernt Olsson  
 Matthias Gneupel 
 Kristian Jältsäter via länk 
  
  
Ej närvarande:  Leif Sundahl  
  Christer Blomgren   
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§ 1. Mötet öppnas 

 
Ordförande Lars-Åke Brincner förklarar mötet för öppnat. 

 

§ 2. Dagordning 
 
Godkännande av dagordningen. 

 

§ 3. Val av justerare 
 
Matthias Gneupel väljs till justerare. 
 

§ 4. Föregående protokoll 
 
Föregående protokoll 
 
Protokollet godkänns och läggs till handlingarna. 

 

§ 5. Ekonomi  
 
Gert redovisade för hur ekonomin ser ut per 10 november 2020: 
Kassa    0 kr 
Bank 36 109,84 kr 
Totalt 36 109,84 kr 

 
Vi inväntar Sportalliansen, någonstans mellan 65 000 och 70 000 kommer 
att betalas ut 
 
SM-ute gav netto 1 917 kr. 
 
Mycket material har köpts in under året, cirka 120 000 kr. 
 
Seriespelsavgiften har betalats in av de flesta klubbarna. 
 
3 klubbar som varit ute och marknadsfört sig. 
 
 
Budget 2021 - Cirka 25 000 kr plus 
 

 

§ 6. Försäljning/inköp av material 

 
De nya hästskorna 

 
Enligt tidigare beslut skulle de nya hästskorna användas från säsong 
21/22. 
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Nytt beslut: de nya hästskorna ska användas från säsong 22/23. Fram till 
dess väljer arrangör själv vilken sort av hästskor man använder sig av. 
 
Vilka skor som används skrivs upp på inbjudan. 

 
Behövs flera mattor framförallt upp till Stockholmsområdet. 
Förbundet beställer 25 mattor, Vaxholm återkommer med antal mattor dem 
behöver. 
 
Dock får beställning vänta till pengar från Sportalliansen finns på kontot. 
 
Vi behöver se över leverantör av underlagsmattor. Fråga runt i klubbarna 
om det finns någon som känner företagare som tillverkar. 

 

 

§ 7. Förslag till poängberäkning i Sweden Grand Prix till nästa säsong 

 
80 % ska få poäng 
Gemensam poängskala för alla oavsett vilken klass man spelar i. 
 
Diskussion om ny poängberäkning. SM:s poängstatus höjs med 5 poäng. 
 
Ärendet bordläggs i övrigt och tas upp på nästa styrelsemöte samt förslag 
ut på remiss till klubbarna. Svar till förbundet senast 2021-03-07. 
 
Ambitionen är att ny poängberäkning ska börja användas vid Jämjö Open 
2021. 

 

 

§ 8. Utse SM-arrangör utomhus 2020 

 
En ansökan har kommit in och det är från Tingsryds HSC 
Styrelsen beslutar att arrangera SM utomhus 2021 13-14 juni och platsen 
blir troligtvis Tingsryd Resort. 
 
Diskussion om förändring av SM-tävlingen, skriftligt förslag från Vaxholm 
som ska ut på remiss till klubbarna. 
 
Kristian tar fram förslag på tävling gällande fredagskvällen innan SM. 
Mejlar förslaget till Lisbeth som frågar arrangör och därefter tas beslut på 
nästa styrelsemöte. 
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§ 9. Fastställa tävlingskalender för 2021/2022 
 

Tävlingskalendern fastställdes för 2021/2022, dock några datum och 
platser som inte är klara ska in i kalendern. 
 
Plats för Sweden Masters tas på styrelsemötet i april. 
 

§ 10. Årsmötet 2021 
 
Hålls den 24 april 2021 direkt efter Tingsryd Open. 
 
Förtäring återkommer vi till. 
Motioner ska vara inkomna till förbundet senast 12 mars 2021 för att kunna 
behandlas. 
 
Önskar någon styrelseledamot inte bli omvald önskas svar till förbundet 
senast 31 december 2020. 

 

§ 11 Utvärdering Sweden Masters 

 
Sweden Masters hölls på Tingsryd Resort. Bra tävling! 
Prispengarna diskuteras om de ska höjas, idag är det 500 kr, 300 kr och 
200 kr. 
 
Styrelsen beslutar att nya prispengar är 1000 kr, 500 kr och 300 kr. 

 

§ 12. Övriga frågor 

 
Styrelsen beslutar att Färsna Cup får GP-poäng och ranking från och med 
säsongen 2021/2022. 
 
Vaxholm arrangerar Vaxholm Open inne januari 2021 och får GP-poäng 
och rankingstatus för tävlingen januari 2022. 
 
Lasse förslag: form av seriespel utomhus utan fastställda datum, 
garanterat spel i 3 matcher. Hålls utanför förbundet. 
 
Gert: GP-tävling ska vara öppen för alla. In i riktlinjer sist i första stycket. I 
inbjudan till GP-tävling ska det stå att tävlingen är öppen för alla klasser. 
 
Gert information: Tomas Lindahl önskar att någon tar över hemsidan. Finns 
intresset från digitaliseringsgruppen? Kristian tar upp det med Pascal och 
återkommer i frågan. 
 
Berndt frågar om årshjulet och dess utvärdering. Vi slopar årshjulet tills 
vidare och använder tävlingskalender och protokoll som årshjul. 
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Hur går vi vidare med seriespelet? På grund av det rådande läget behöver 
vi fundera på hur vi går vidare. Vi avvaktar med beslut då nya restriktioner 
väntas komma i slutet på november. 
 
De klubbar som vill spela via länk kan göra det. 

 

§ 13. Nästa styrelsemöte 

 
Nästa styrelsemöte är 13 mars 2021 kl 12.00 på Melkers Pizzeria i 
Holmsjö. 

 

§ 14. Mötet avslutas 

 
Ordförande tackar för dagens möte och avslutar det kl 16.32. 

 
 


