
 
 

 

Protokoll styrelsemöte 15 juni 14.00 Mårdslycke Tingsryd 

  

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

Kent Vikström, Lisbeth Nygaard Karlsson. 

 

Anmält förhinder: Magnus Stenberg, Roland Andreasson 

 

§ 1. Mötet öppnas. 

  

§ 2. Dagordningen godkänns 

 

§ 3. Föregående protokoll godkändes och lades till handlingarna. 

 

§ 4. Till justerare valdes Leif Ahlex. 

 

§ 5. Ekonomi: På bank 16/6 14 291 kr. 

       Medlemsavgiften för 2013 är betald av alla 13 klubbar. 

       Vidare diskuterades om klubbarna kan sätta in anmälningsavgifterna direkt till förbundets               

       bankgiro, mycket pga. hanteringen av kontanter minskar i samhället. Det är inget tvång,  

       men är att föredra.  

       Diskussion fördes också om ersättningen för inomhus- respektive utomhus SM. Vidare 

       diskussion kommer att föras. 

       Lisbeth ska göra mall på inbjudan till SM i syfte att inbjudningarna ska se likadana ut,  

       vilken eller vilka klubbar som än anordnar SM. 

 

§ 6.  Sweden Masters går av stapeln den 24 augusti kl. 14.00 på Öland i Borgholm.  

        Datumet flyttat från 25 augusti efter önskemål av bla Borgholms kommun. 

        Material: 3 uppsättningar banor fixar Sibbamåla och Dynapac. 

        Västar och banderoll – Värends. Sekretariat ordnas av Åseda. 

        Elsladdar fixar Matthias. 

 

        Priser 3 st 1: a 500 kr 2: a 300 kr 3: e 200 kr 

       

        Byggnationerna börjar kl. 12.00 och inkastning från kl. 13.00.  

        Tävlingsledare är Lasse Brincner. 

   

§ 7. Seriespel: avgiften 300 kr./lag. 

       8 lag anmälda till division 1 och 6 lag till division 2. 

 

         



§ 8. Inomhus SM 2014, anordnas av Dynapac och Sibbamåla och detta i Boulehallen i   

       Karlskrona. 

          

§ 9. Förbundslådan: tom. 

 

§ 10. Polen: våra polska vänner håller på att bilda ett polskt förbund. Visar vårt intresse 

         genom att lägga datum för deras tävlingar på vår hemsida. Lasse sköter vidare kontakter  

         med Marek. 

 

§ 11. Övriga frågor: kolla i regelboken angående avstånd mellan banor, framför och bakom.  

         Om utrymme finns: är det rekommenderade avståndet 2 meter. Detta ska vidare 

         diskuteras på styrelsemötet i november. 

         Diskussion om miniorer i SM-ute på lördagen. 

         Förslag som ska läggas inför årsmötet 2014: skippa juniorklassen, dessa ska istället 

         kasta i klass 4, efter att de fyllt 13 år.  

         Beslöts att ställa frågan till klubbarna redan nu och ta beslut på nästa styrelsemöte den  

         25/11. 

         Övergångar: dokumenteras på hemsidan dock ingen skyldighet. 

 

Mötet avslutades: kl. 15.14 

 

 

 

 

 

_________________________________ 

Ordförande Lars-Åke Brincner 

 

 

 

 

_________________________________ 

Sekreterare Lisbeth Nygaard Karlsson 

 

 

 

_________________________________ 

Justerare Leif Ahlex 



Förslag från styrelsen – ta bort juniorklassen 

 

Sv HKF:s styrelse frågar våra klubbar hur de ställer sig till följande förslag: 

 

Juniorklassen tas bort och istället kastar dessa i klass 4, detta efter att de fyllt 13 år. Innan dess 

kastar de i miniorklass. Detta ska, om utslaget blir positivt gälla från nästa säsong. 

 

 

 

 

 

 

 

Sv HKF:s styrelse 

  

 

 


