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 ___________________________________________________________________________  
          

 

 
 
 

Plats och tid Tingsryd Odengatan 11, 7 april 2019 kl 12:00 – 15:15 
  
 

 
   
 
  
Utses att justera Peter Olsson  
 
 
 
Sekreterare  ......................................................................................................  
 Lisbeth Nygaard Karlsson 

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

 
Justerande  ......................................................................................................  
 Peter Olsson 

 

 

Beslutande: Lars-Åke Brincner, ordförande 
 Gert Karlsson, kassör 
 Lisbeth Nygaard Karlsson, sekreterare 
 Matthias Gneupel 
 Peter Olsson 
 Leif Sundahl 
 Bernt Olsson  
  
Inbjuden Christer Blomgren 
ersättare 
      
Anmält förhinder: Christian Balsiger 
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§ 1. Mötet öppnas 

 
Ordförande Lars-Åke Brincner förklarar mötet för öppnat. 

 

§ 2. Dagordning 
 
Godkännande av dagordningen. Punkter till övriga frågor tas upp. 
 

§ 3. Val av justerare 
 
Peter Olsson väljs till justerare. 
 

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

 

§ 5. Ekonomi samt budget 
 
Gert redovisade för hur ekonomin ser ut per 27 mars 2019: 
Kassa    2 500 kr 
Bank 60 319,42 kr 
Totalt 62 819,42 kr 
 
Redovisning av inomhus SM sker på styrelsemötet den 15 juni. 
Utskick av fakturor för förbundsavgiften är på väg ut. 
Genomgång av budget inför 2019 gicks igenom. Pengar från 
Sportalliansen, cirka 72 tkr, kommer att betalas ut i oktober 2019. 
 
Ekonomirapport för 2018 överlämnas till årsmötet för godkännande. 

 

§ 6. Inför årsmötet 27 april 
  
Styrelsen tog beslut på novembermötet om att årsmötet skulle ske 20 april. 
Det upptäcktes i efterhand att det var påskafton, beslut om att ändra till 27 
april togs av styrelsen via e-post. 
 
Revidering av verksamhetsberättelse och dagordning görs av Lisbeth.  
 
Lisbeth beställer smörgåstårta när Lasse fått in anmälningar till årsmötet. 
Vidare bestäms med Tingsryds Hsc om dricka, kaffe och annat för att 
kunna avnjuta maten. 
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§ 7. Motioner 2 stycken 

 
Två motioner har inkommit från Jämjö HSK och behandlades på 
styrelsemötet. 
 
Motion 1: 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. 

 
Motion 2: Styrelsens förslag till årsmötet är att avslå motionen. 

 

§ 8. Val till styrelse 2019 
 

Styrelsens tillika valberedningens förslag av val till styrelse: 
 

Omval av följande poster: 
 
Ordförande 2 år Lasse Brincner 
 
Ordinarie ledamöter 2 år Bernt Olsson  
  Leif Sundahl 
 
Suppleanter 1 år Christian Balsiger 
  Christer Blomgren  
 
Revisor 1 år Matz Karlsson 
Revisorsuppleant 1 år Berndt Petterson 
 

 

§ 9. Ansökan SM inne 2020 – förfrågan till hemsidan 
 
Beslut togs att inbjudan till att arrangera SM inne 28 mars 2020 ska läggas 
ut på hemsidan. Ansökan ska vara förbundet tillhanda senast 13 juni 2019. 
Ansökan kan skickas till Lasse eller Lisbeth. Lisbeth tar kontakt med 
Tomas så att informationen kommer in på hemsidan. 
 

§ 10. Genomgång av seriespel 2018/2019 samt anmälan till seriespel 

2019/2020 

 
Genomgång av seriespel 2018/2019:  
Styrelsen tycker att det fungerat bra under årets seriespel. Gert gör ett 
kanonjobb med seriespelsschemat. Gert gör seriespelsschema när det är 
klar vilka lag som vill delta i division 1 respektive division 2. 
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Beslut togs att senast 13juni 2019 ska klubbar som vill delta i seriespel 
anmäla lag till Lasse eller Lisbeth. Seriespelskostnad är 300 kr per lag. 

 

§ 11. Sweden Masters 3 augusti 2019 

 
Styrelsen har tidigare tagit beslut om att årets Sweden Masters ska gå av 
stapeln i Karlskrona i Hoglands park om det är möjligt. 
Lasse tar kontakt med Karlskrona kommun för mer information om hur vi 
kan få tillgång till en bit mark i Hoglands park. 
 
Inkastning från kl 11.00 och tävlingen börjar kl 12.00. 

 

§ 12. Övriga frågor 

 
Lasse frågade om köp av riktad reklam på Facebook. Styrelsen sa ja, vilket 
innebär kostnad på runt 200 kronor per grupp som reklamen riktas mot. 
I seriespelet bland medlemmar har det förts fram till styrelsen om att införa 
slutspel igen. Styrelsen ser inte möjlighet att införa förslaget. 
På hemsidan har det visats sig att GP-rankingens tävlingar inte ligger i rätt 
datum. Exempelvis i klass 2 ligger SM-inomhus före Värendspokalen. Kan 
bero på datum ändrades inför 2019.  
 
Utskrifter av handlingar till årsmötet kommer Lisbeth att beställa på 
tryckeriet på Olofströms kommun. Det kommer att medföra en kostnad. 
Faktura skickas till Gert. 
 

§ 13. Nästa styrelsemöte 

 
Nästa styrelsemöte äger rum den 15 juni i Tingsryd direkt efter dagens SM-
tävlingar. 

 

 

§ 14. Mötet avslutas 

 
Ordförande tackar för dagens möte och avslutar det kl 15.15. 

 
 


