
 
 

Protokoll styrelsemöte 23 november 2014 Hotell Amigo Emmaboda 

  

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

Kent Vikström, Bernt Olsson, Robert Sjöberg, Lisbeth Nygaard Karlsson 

 

Anmält förhinder: Leif Sundahl och Leif Ahlex 

 

§ 1.  Mötet öppnas.  

  

§ 2.  Dagordningen godkänns 

 

§ 3.  Till justerare valdes Bernt Olsson 

 

§ 4.  Föregående protokoll gicks igenom. Visitkort är tryckta och ska delas ut till klubbarna. 

Regelbok för domare finns på hemsidan. Inga hästskor finns tillgängliga just nu, Gert 

tar kontakt med leverantören. 

 Protokollet lades därefter till handlingarna. 

 

§ 5. Genomgång av vilka val som ska göras på årsmötet. Kontakt ska tas med ledamöter om  

fortsatt tid i styrelsen samt att styrelsen utgör valberedning. Diskussion fördes om 

eventuell utökning av styrelsen eftersom det tillkommit nya klubbar. 

  

§ 6.   Ekonomi:  

 I kassan finns: 25 kr 

 På banken finns: 10 394,51 kr 

 

 Vid årets slut kommer förbundet att ligga på minus, detta på grund av färre startavgifter 

 vid SM. Startavgifterna för år 2014 var 13 850 kr och det är 3 000 kr mindre än 2013. 

Styrelsen beslöt att sänka ersättningen för utomhus-SM från 4 000 kr till 3 000 kr from 

2015. 

Medlemsavgiften per klubb är oförändrad 400 kr. 

 

§ 7.  Tävlingskalender för 2015/2016 fastställdes, fattades dock några datum. Så fort dessa är 

klara läggs tävlingskalendern ut på hemsidan. 

   

§ 8. Tre ansökningar för att arrangera ute-SM 2015 har kommit in, Korpen Nybro, HSK 

Tingåz och Tingsryds HSC. HSK Tingåz är inte medlemmar i Svhkf och är därför inte 

berättigade att anordna SM.  Efter omröstning blev det Korpen Nybro som blir arrangör 

för ute-SM 2015. 

 

  



 

§ 9.  Sweden Masters 2015: kommer att anordnas i Ronneby, Brunnsparken 14 juni kl 14.00. 

 Arrangör är Småland. Tingsryd ordnar material samt protokollförare. Gert ordnar priser.  

 

§ 10.  Årsmöte för 2014 blir den 25 april 2015 i Väckelsång direkt efter Tingsryd Open. 

Lisbeth skriver kallelse. Motioner ska vara inkomna senast 4 april 2015. Det ska bjudas 

på kaffe och tårta. Verksamhetsberättelse och verksamhetsplan gör Lisbeth och skickar 

ut innan tryck. Ekonomirapport gör Gert som skickar den till revisorerna. 

 

§ 11.   Övriga frågor: 28 februari ska Värends anordna seriespel, lokalen som ska hyras kostar 

1 000 kr. Detta betalas av Svhkf.  

 Under seriespel får spelare ej byta lag. 

 

§ 12. Nästa styrelsemöte är den 12 april 2015 på hotell Amigo i Emmaboda 

 

§ 13. Mötet avslutas kl 17.14 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

_________________________________ 

Ordförande Lars-Åke Brincner 

 

 

 

 

_________________________________ 

Sekreterare Lisbeth Nygaard Karlsson 

 

 

 

_________________________________ 

Justerare Bernt Olsson 


