
 
 

Protokoll styrelsemöte 2 april 2017 Ronneby Brunn 

  

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

Svensson, Leif Sundahl, Lisbeth Nygaard Karlsson 

 

Anmält förhinder: Bernt Olsson, Robert Sjöberg 

 

§ 1.  Mötet öppnas.  

  

§ 2.  Dagordningen godkänns 

 

§ 3.  Till justerare valdes Leif Sundahl 

 

§ 4.  Föregående protokoll gicks igenom och protokollet lades därefter till handlingarna. 

  

§ 5. Ekonomi:  

 Banken: 34 906,12 kr 

  

 Förbundsavgiften är fakturerad ut till klubbarna.  

 

Enligt tidigare beslut § 9/2016-11-20, är 10 000 kr avsatta till marknadsföring. 

Informationen om att klubbarna kan söka pengar ur den potten ska ut på hemsidan, 

 

Förbundsavgiften per klubb föreslås på årsmötet att vara oförändrad, det vill säga 400 

kr.  

  

År 2016 har varit ett bra år ur ekonomisk synvinkel. Enligt överenskommelse med 

Sportalliansen ska vi få 25 000 kr även 2017. 

 

§ 6.   Direkt efter Tingsryd Open hålls årsmötet.  Dagordning och verksamhetsberättelse 

skickas ut till klubbarnas kontaktpersoner. 

 Det bjuds på kaffe och tårta. Lisbeth beställer tårta från Börjes när vi vet hur många som 

anmält sig till årsmötet. 

  

§ 7.  Inga motioner har inkommit. 

   

§ 8.  Genomgång av val till styrelsen. Lista på valen tas med till årsmötet. 

 

§ 9.  Genomgång av SM inne: Bra tävling, inget att anmärka på, inga anmärkningar har 

kommit till styrelsens kännedom. 

 



 86 startande, 6000 kr i startavgifter ger ett överskott på 32 kr. 

  

 Det finns en banderoll som används när arrangemangen är anordnade av förbundet. Den 

börjar bli ganska sliten. Styrelsen tog beslut på att offerter ska tas in på 2 stycken 

vimplar. Det ska även tryckas upp broschyrer med regelverk och information om 

hästskokastningens regler. 

 

§ 10.  Genomgång av seriespelet för 2016/2017: Bra program som vanligt. Anmälan till 

seriespel 2017/2018 ska anmälas senast 28 maj. Tomas lägger ut info på hemsidan. 

 

§ 11.  Sweden Masters 12 augusti i Borgholm, start kl 10.00. Därefter tävling arrangerad av 

Borgholm och Korpen Nybro. Uppgifterna delades upp mellan klubbarna. 

 Alexander Lundquist, vår duktiga minior från Alvesta ska även i år bli inbjuden till 

Sweden Masters. 

 

§ 12. Övriga frågor: Kerstin undrade om vi kunde anordna halv- eller heldag med utbildning 

av hur Gerts excelprogram vid tävlingar används. Diskussioner fördes om bland annat 

konferensresa. Vi funderar vidare. 

 

 Krisartat med material för en del klubbar. De nya hästskorna för mjuka blir slitna 

väldigt fort. Gert har kollat med tillverkaren och verkar inte bli någon bättring. 

  

 

§ 14.   Mötet avslutas kl 16:02 

 

 

 

_________________________________ 

Ordförande Lars-Åke Brincner 

 

 

 

 

_________________________________ 

Sekreterare Lisbeth Nygaard Karlsson 

 

 

 

_________________________________ 

Justerare Leif Sundahl 


