
 
 

 

Protokoll styrelsemöte 7/4 2013 Hotell Amigo Emmaboda 

  

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

Nygaard Karlsson. 

 

Anmält förhinder Janne Larsson, Magnus Stenberg, Roland Andreasson, Leif Ahlex 

 

§ 1. Mötet öppnas. 

  

§ 2. Dagordningen godkänns 

 

§ 3. Föregående protokoll godkändes och lades till handlingarna. 

 

§ 4. Till justerare valdes Gert Karlsson 

 

§ 5. Hänskjuten fråga: vad får klubbarna för sin medlemsavgift? Styrelsens svar är:  

       Administration av hästskokastningen i Sv HKF, utmärkelser, Sweden Masters, reklam för  

       sporten, arrangemang av seriespel. 

 

§ 6. Ekonomi: På bank 5/4 15 449,25 kr. 

       Medlemsavgiften för 2013 är betald av 12 klubbar hittills. 

 

§ 7. SM – inne: Bra lokal samt bra arrangemang. 1750 kr för hyra av lokalen. 

       Sv HKF gick plus med 747 kr. Vi fick in 7325 kr i startavgifter.  Tack till Värends HSK   

       Åseda. 

         

§ 8a. Sweden Grand Prix: Styrelsen lägger fram 2 förslag om förändring i klassindelningen till  

         årsmötet + det nuvarande systemet.       

         Dock togs i förslag 1 klassen elit bort och ändrades till 4 klasser. 

 

§ 8b. Sweden Masters går av stapeln den 28 augusti kl 14.00 på Öland i Borgholm.  

              

§ 9.  Regelboken:  

        Punkt: 8:1 för miniorer omkast på 5 m. Dock ej i klasser/lag samt seriespel. 

        Punkt: 9:3 ta bort tävlingskontrollanter 

        Punkt: 10:2 ändring näst sista meningen: matchkvot, mest vunna matcher…. 

        Punkt: 10:15 ta bort hela punkten. 

        Punkt: 11:1 ta bort ”bägge kontrollanter”. 

 

 



§ 10. Genomgång inför årsmötet. Dagordning ok efter genomgång.  

         Motion 2: styrelsen föreslår att den avslås. 

         Motion 3: styrelsen föreslår att den avslås. 

 

§ 11. Valberedningen: denna arbetar för fullt. 

 

§ 12. 20-årsjubileum: firas i samband med SM i Tingsryd 15/6 med start kl 17.00. Sv HKF  

         bjuder på grillad korv. Egen dryck medtages. Matthias anordnar tipspromenad, ska  

         handla om vår sport samt priser. Ringen spelas.  ”Gamla” kastare ska bjudas in, Lasse 

        letar reda på namn och Lisbeth skriver inbjudan.   

 

§ 13. Förslag hedersordförande. Styrelsen beslöt att ändra det till hedersmedlem samt att dessa  

         som blir hedersmedlemmar ska få någon form av utmärkelse. Detta ajourneras till  

         konstituerande 27/4. 

 

§ 14. Förbundslådan var tom. 

 

§ 15. Övriga frågor: resultat från omgång 9 och 10 mörkas vid olika tävlingar, ska det vara så? 

         Svar – Detta är upp till varje arrangör. 

         Klargöring - Reseräkning finns på hemsidan under förbundet. 

         Material, mattor är på gång till midsommar. Kan även bli röda mattor i framtiden. 

         Efter 10:e omgången vid tävlingar förekommer det kastning innan resultat kommit fram. 

         Detta får ej förekomma. Arrangör anmodas att plocka bort hästskorna. 

         Ansökan SM-blankett klar. Läggs upp på hemsidan av Tomas. 

         Protokoll för ringen och träning ska läggas upp på förbundets hemsida av Tomas. 

         Kontorsmaterial: beslöts att sekreteraren får 200 kr om året till sådant. 12 ex av  

         verksamhetsberättelsen skrivs ut till årsmötet. Alla klubbar får 1 ex via mail. 

 

§ 16. Mötet avslutas kl 17.57 

 

 

 

_________________________________ 

Ordförande Lars-Åke Brincner 

 

 

 

 

_________________________________ 

Sekreterare Lisbeth Nygaard Karlsson 

 

 

 

_________________________________ 

Justerare Gert Karlsson 


