
 
 

 

Protokoll årsmöte Svenska Hästskokastarförbundet 2014-04-26 

 

§ 1. Mötet förklaras för öppnat. 

 

§ 2. Röstlängden fastställs till att 9 av 13 klubbar är närvarande. 

 

§ 3. Mötet anses ha utlysts på rätt sätt. 

 

§ 4. Dagordningen godkändes. 

 

§ 5. Val av ordförande: sittande Lars-Åke Brincner. 

        Val av sekreterare: Lisbeth Nygaard Karlsson. 

 

§ 6. Till protokolljusterare samt rösträknare valdes Risto Selming och Matthias Gneupel. 

 

§ 7. Mötes- och verksamhetsberättelse för 2013 godkändes.  

 

§ 8. Ekonomi- och revisionsberättelsen godkändes. 

 

§ 9. Styrelsen gavs ansvarsfrihet för år 2013. 

 

§ 10.  Förbundsavgiften antogs av årsmötet till 400 kr per klubb. 

 

§ 11. Verksamhetsplanen för 2014 godkändes. 

 

§ 12. Behandling av motioner. Motion 1 inkommen från Nybro, styrelsens förslag är att avslå  

motionen. Motionen och Nybros förslag ställs mot varandra. Ordförande finner att  

årsmötet ger bifall till styrelsens förslag. 

Motion 2 inkommen från Nybro. Styrelsens förslag är bifall. Ordförande finner att 

årsmötet ger bifall Nybros motion. Styrelsen arbetar vidare med hur marknadsföringen 

kan förbättras. 

Motion 3 från Nybro. Styrelsens förslag är att bifalla motionen. Ordförande finner att 

årsmötet ger bifall till motionen. Styrelsen arbetar fram paragraf för domare i 

regelboken. 

Motion 1 från Värends Hsk. Årsmötet kan endast besluta om SM. Styrelsens förslag är 

att avslå motionen. Ordförande finner att årsmötet ger bifall till styrelsens förslag. 

  

§13a. Till ordförande 1 år, omval av Lars-Åke Brincner. 

      b. Ordinarie ledamöter 1 st, 2 år, omval Peter Olsson. 

      c. Ordinarie ledamöter, 2 st,  1 år, nyval Kent Vikström och nyval Leif Sundahl. 



 d. Suppleanter 2 st, 1 år, omval Leif Ahlex och nyval Bernt Olsson 

 e. Revisor 1 år: omval av Jan Pettersson. 

 f. Ersättare revisor 1 år: omval av Matz Karlsson. 

 g. Valberedning är styrelsen. 

  

§ 14. Styrelsen la fram förslag till årsmötet om stadgeförändring i § 17, 11: val av 

 Styrelseledamöter som väljs in på 2 år, ska ske växelvis. Årsmötet sa ja till stadge- 

 förändringen. 

 

§ 15. Ordet fritt. 

 

§ 16. Ordförande Lars-Åke Brincner tackar för visat intresse och avslutar årsmötet.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

____________________________________ 

Ordförande Lars-Åke Brincner 

 

 

____________________________________ 

Sekreterare Lisbeth Nygaard Karlsson 

 

 

 

___________________________                        ________________________________ 

Justerare Risto Selming                                    Justerare Matthias Gneupel 

  


