
 
 

 

Protokoll styrelsemöte 24 november kl 15.00 Hotell Amigo Emmaboda 

  

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

Kent Vikström, Lisbeth Nygaard Karlsson. 

 

Anmält förhinder: Janne Larsson, Roland Andreasson 

 

§ 1. Mötet öppnas. 

  

§ 2. Dagordningen godkänns 

 

§ 3. Föregående protokoll godkändes och lades till handlingarna. 

 

§ 4. Till justerare valdes Peter Olsson. 

 

§ 5. Ekonomi: Gert redovisar: på bank 24/11  8 793,93 kr. 

       Seriespelsavgifterna är på väg in, sista datum för betalning är i mitten på december. 

       Inomhus-SM gav ett netto på 747 kr. 

       Utomhus-SM gav ett netto på 2 912,50 kr 

  

§ 6 Budget för 2014/2015 presenteras och godkänns. 

 

§ 7. Fastställande av tävlingskalender för 2014/2015. 

 Växjö Open  10/5 2014   

 Björkenäs Open  31/5  

 Carlskrona Cup  7/6  

 SM-ute Dalskär??  14-15/6   Svhkf 

 DM – Småland  28/6  Nybro 

 Sibbamålamästerskapen 28/6 

 Gotland DM ute  14/7   

 Gotland Open  20/7 

 Sweden Masters  2/8  Borgholm kl 12.00  

 Dynapac Open Dragsö 16/8 

 DM – Blekinge   23/8 

 Åseda Open  30/8  

 Höstskon Nybro  4/10 

   

 

         

 



§ 8. Förslag har inkommit att lägga SM i Borgholm 2-3 augusti. Bra idé och initiativ men vi  

tror att det kan innebära att det kommer mindre deltagare och vi vill att så många som 

möjligt ska kunna delta.  

          

§ 9. Fastställande av SM-arrangör utomhus 2014: eftersom ingen ansökt om beslutade vi att  

SvHKF själva arrangerar evenemanget. Det blir i Blekinge. Peter får till uppgift att via 

Leo höra om det går att anordna SM på Dalskär Camping.  

 

§ 10. Ersättning till SM-arrangör:  

 Ersättning inne:  3000 kr kvarstår sedan tidigare beslut. 

 Ersättning ute: 4000 kr för två dagar. 

  

§ 11. Beslut om juniorklass: styrelsen tar beslutet att ta bort juniorklassen from utesäsongens     

 start, dvs. from Växjö Open. Beslutet gäller sanktionerade tävlingar. Vid DM är det upp  

 till distriktet att avgöra om det behövs en juniorklass. I SM ska juniorklassen finnas  

 kvar. Beslutet innebär att juniorrankingen försvinner. From är 2015 kommer vinnaren  

 från klass 4 att delta i Sweden Masters.  

 

§ 12. Ändring i regelboken 4:3: Mellan banorna ska det vara minst 2 meter. Detta gäller 

utomhus.  

 

§ 13. Årsmötet för 2013 kommer att hållas den 26 april 2014, direkt efter Tingsryd Open, i 

Väckelsång. Kallelse ska vara ute senast 1 april. Motioner ska vara inkomna via mail 

senast 31 mars. Valberedningen har jobb att utföra. Det har blivit fel vid val av 

ordförande. Vilket innebär att det är omval på sittande ordförande, 1 år. From april 2015 

ska ordförande väljas för 2 år.  Vid nästa möte ska vi ha en punkt om stadgeförändringar 

gällande antal år vid val av styrelseledamot.  

 Valberedningen ska kontaktas angående nyval. 

 

§ 14. Förbundslådan: tom igen, styrelsen beslutade att avsluta förbundslådan. 

 

§ 15. Övriga frågor: Leif framförde en önskan om att ha likadana plockare, eftersom det finns 

plockare av gammal modell och de är lite svårare att plocka hästskorna med. 

 Förslag från Leif: idag sker seriespel på vintern. Varför inte en sommarserie? Eller 

någon form av träningsmatcher? Förslag att börja seriespelet med utematch. 

 Fråga från Gotland: Spelarna från Gotland vill gärna vara med mer på tävlingar. Färjan 

passar ej våra speltider, den är i Oskarshamn kl 10.00. De uttrycker en önskan om att 

senarelägga tävlingstiderna. Styrelsen menar att det är upp till varje enskild arrangör att 

välja starttid. 

 

§ 16. Nästa möte är den 6 april 2014 kl 15.00 på Hotell Amigo i Emmaboda. 

  

 

Mötet avslutades: kl. 17.43  

 

 

 

 

 

 



 

_________________________________ 

Ordförande Lars-Åke Brincner 

 

 

 

 

_________________________________ 

Sekreterare Lisbeth Nygaard Karlsson 

 

 

 

_________________________________ 

Justerare Leif Ahlex 


