
 
 

 

Protokoll årsmöte Svenska Hästskokastarförbundet 2018-04-21 

 

§ 1. Mötet förklaras för öppnat. 

 

§ 2. Röstlängden fastställs till att 6 av 16 klubbar är närvarande. 

 

§ 3. Mötet anses ha utlysts på rätt sätt. 

 

§ 4. Dagordningen godkändes. 

 

§ 5. Val av mötesordförande: Lars-Åke Brincner. 

        Val av mötessekreterare: Lisbeth Nygaard Karlsson. 

 

§ 6. Till protokolljusterare samt rösträknare valdes Peter Olsson och Bengt Andersson . 

  

§ 7. Verksamhetsberättelse för 2017 godkändes.  

 

§ 8. Ekonomi- och revisionsberättelsen godkändes. 

 

§ 9. Styrelsen gavs ansvarsfrihet för år 2017. 

 

§ 10.  Förbundsavgiften för 2019 antogs av årsmötet till 400 kr per klubb. 

 

§ 11. Verksamhetsplanen för 2018 godkändes. 

 

§ 12. Motioner: 2 stycken från Växjö HSC behandlades av årsmötet. 

 

Motion 1: Förslag: Seriespelet paragraf 10:10  

Gäller klubbar med mer än ett lag i serien 

 

Att man avskaffa regeln för spelare som har spelat två matcher i följd i lag 1 och därmed 

måste stå över en match för att få spela i lag 2 Däremot har man kvar regeln att en spelare inte 

få spela på samma dag i två olika lag. 

 

Anledning: Spelare som gör bra resultat i lag 2, skall kunna spela nästa match i lag 1 och att 

den spelare som gör ett sämre resultat i lag 1 kan spela nästa match i lag 2 

De klubbar som har mer än ett lag i serien, är ofta beroende, av att man har spelare att tillgå, 

på grund av förhinder och sjukdomar. Ofta har man inte så många aktiva spelare i klubben 

Problemet blir också att man får flytta matcher till en annan dag. 

 



Styrelsens förslag till årsmötet är bifall. 

Ordförande frågade om det är årsmötets mening att bifalla motionen. Årsmötet beslutar att ge 

bifall till motionen. 

 

Motion 2: Förslag: Gotland Open  

Att denna tävling ej skall vara sanktionerad  

 

Anledning: För lite deltagande.  

År 2017 var det följande deltagare: Klass 1: 7 stycken av 15 Klass 2: 4 stycken av 20 Klass 3: 

7 stycken av 30 Övriga: 25 stycken. Sibbamålamästerskapet hade fler deltagare. Bör finnas ett 

visst antal spelare för att godkännas som sanktionerad tävling. 

 

Styrelsens förslag till årsmötet är avslag. 

Ordförande frågade om det är årsmötets mening att avslå motionen. Årsmötet beslutar att 

avslå motionen.  

 

Votering begärs: 

 

Propositionsordningen är: 

Ja-röst är bifall till styrelsens förslag  

Nej- röst är bifall till motionen 

 

3 stycken ja-röster 

3 stycken nej-röster 

 

Ordförande har utslagsröst och ordförande röstar ja. 

 

Ordförande finner att motionen avslås 

 

§13. Följande val gjordes:  

a. Ordinarie ledamöter 4 stycken som sitter i 2 år, omval av: 

Gert Karlsson 

Lisbeth Nygaard Karlsson 

Peter Olsson 

Matthias Gneupel 

b. Fyllnadsval ordinarie ledamot 1 år, nyval: 

Bernt Olsson 

c. Suppleanter 2 stycken som sitter vardera i 1 år, nyval av Christian Balsiger och nyval av 

Christer Blomgren. 

d. Revisor 1 år, omval av Matz Karlsson  

e. Ersättare revisor 1 år, nyval av Bernt Pettersson 

f. Inga förslag till valberedning. Årsmötet väljer styrelsen till valberedning. 

g. Suppleant valberedning utgår 

  

§ 14. Inga övriga frågor. 

 

§ 15. Ordförande Lars-Åke Brincner tackar för visat intresse och avslutar årsmötet kl 14:20 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

_______________________________ 

Ordförande Lars-Åke Brincner 

 

 

_______________________________ 

Sekreterare Lisbeth Nygaard Karlsson 

 

 

 

______________________________                             ______________________________                       

Justerare  Bengt Andersson                                             Justerare Peter Olsson  

  


