
 
 

 

Protokoll årsmöte Svenska Hästskokastarförbundet 2022-04-09 

 

§ 1. Mötet förklaras för öppnat. 

 

§ 2. Röstlängden fastställs till att 10 klubbar av 16 klubbar är närvarande. 

 

§ 3. Mötet anses ha utlysts på rätt sätt. 

 

§ 4. Dagordningen godkändes. 

 

§ 5. Val av mötesordförande: Lasse Brincner 

       Val av mötessekreterare: Lisbeth Nygaard Karlsson. 

 

§ 6. Till protokolljusterare samt rösträknare valdes Johan Johansson och Kent Sundahl.           

  

§ 7. Verksamhetsberättelse för 2021 godkändes.  

 

§ 8. Ekonomi- och revisionsberättelsen för 2021 godkändes. 

 

§ 9. Styrelsen gavs ansvarsfrihet för år 2021. 

 

§ 10.  Förbundsavgiften för 2023 antogs av årsmötet till 400 kr per klubb. 

 

§ 11. Verksamhetsplanen för 2022 godkändes. 

 

§ 12. Motioner –  

Motion 1 från BHF: Angående avhopp från påbörjat seriespel. 

Förslag att införa en kostnad för de lag som hoppar. Ska vara liknande det som finns vid VO, 

men till annan kostnad och pengarna går till övriga klubbar i samma serie. Åtgärd att införa 

en avgift på till exempel 1000 kr att fördela till övriga klubbar i samma serie då man drar sig 

ur. 

 

Styrelsens förslag är att summan går till förbundet. 

 

Årsmötet beslutar: Avslag på motionen 

 

Motion 2 från Växjö Hästskoklubb: Förslag att bilda en tävlingskommitté. Sammansättningen 

kan förslagsvis bestå av två deltagare från Blekinge, två deltagare från Småland och två 

deltagare från Stockholmsområdet. 

Tävlingskommittén bör bestå av en sammankallande samt en representant som är ledamot i 

styrelsen, eller närvarande vid förbundets styrelsemöte, för att informationsflödet ska fungera 

mellan styrelse och tävlingskommitté. 



Tävlingskommitténs uppdrag kan bestå av att planera och genomföra tävlingar inom 

förbundet samt sprida information till allmänheten om vår verksamhet och förhoppningsvis 

öka antalet av medlemmar till vårt förbund. 

Nya idéer, tävlingsmedlemmar med mera. 

 

Årsmötet beslutar: Att delvis bifalla motionen. Årsmötet ger styrelsen i uppdrag att utse 

personer ur styrelsen att bilda en tävlingskommitté. 

  

 

§13. Följande val gjordes:  

a. Ordinarie ledamöter 5 stycken på 2 år omval. Christer Blomgren, Gert Karlsson, Peter 

Olsson, Matthias Gneupel, Kristian Jältsäter,  

b. Ordinarie ledamot 1 styck på 2 år nyval Jean Väre Fredriksson 

c. Suppleanter 2 styck på 1 år, Leif Sundahl och Kent Sundahl 

d. Revisor 1 år, omval av Matz Karlsson  

e. Ersättare revisor 1 år, nyval/omval av Kerstin Svensson 

f. Omval valberedning 1 år: Sammankallande Björn Landberg, Göran Mårtensson och Kerstin 

Svensson.  

g. Suppleant valberedning 1 år 

  

§ 15. Inga övriga frågor   

 

§ 16. Ordförande Lasse Brincner tackar för visat intresse och avslutar årsmötet kl 14.42 

 

 

 

 

 

_______________________________________________________ 

Ordförande Lasse Brincner 

 

 

_______________________________ 

Sekreterare Lisbeth Nygaard Karlsson 

 

 

 

______________________________                             ______________________________                       

Justerare Johan Johansson                           Justerare Kent Sundahl  

  


