
 
 

Protokoll styrelsemöte 15 november 2015 kl 15.00 Väckelsångs gamla sågverk 

  

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

Anders Johansson, Leif Sundahl, Lisbeth Nygaard Karlsson 

 

Anmält förhinder: Kent Vikström, Bernt Olsson, Robert Sjöberg 

 

§ 1.  Mötet öppnas.  

  

§ 2.  Dagordningen godkänns med tillägg för 2 nya ärenden. 

 

§ 3.  Till justerare valdes Peter Olsson 

 

§ 4.  Föregående protokoll gicks igenom och protokollet lades därefter till handlingarna. 

 

§ 5.  Svenska Hästskokastarförbundet har ingått medlemskap i Sportalliansen. I 

medlemskapet ingår årlig sponsring från Sportalliansen. Medlemskapets avtal löper på 

ett år. Uppsägningstiden är sex månader innan avtalstiden löper ut, det ska göras 

skriftligt. Sportalliansen önskar träffa medlemmar ur styrelsen. Styrelsen beslutar att 

Gert och Lasse ska träffa Sportalliansen.  

 

§ 6. Genomgång av val till styrelsen inför årsmötet. 

 Lisbeth Nygaard Karlsson och Kent Vikström ställer ej upp för omval. 

 

§ 7 Ekonomi:  

 På banken finns: 9 774,01 kr 

 I kassan finns: 8 275 kr 

 

 Vilket ger totalt: 18 049,01 kr 

  

Utomhus SM gav ett överskott på 235 kr. 

 

Gert presenterar budgeten för år 2016, vilken ser mycket bra ut. 

Styrelsen bestämmer att seriespelstipset ska fortsätta även nästa år.  

  

§ 8.   Tävlingskalendern för 2016/2017 fastställdes. Dock några datum som inte är klara ännu.  

  

§ 9. Till arrangör för SM utomhus 2016 utsågs HSK Tingsåz.  

   

§ 10. Plats för Sweden Masters 2016 är preliminärt Växjö och datum 6 augusti. 

 



§ 11.  Årsmöte för 2015 är den 23 april direkt efter Tingsryd Open. Verksamhetsberättelse och 

kallelse görs av sekreteraren. Sista dag för motioner sätts till 3 april 2016. 

 

§ 12.  Motionen från Carlskrona HSK som ännu inget beslut fattas om gicks igenom. 

Ordförandes förslag är att avslå motionen. Styrelsen tog beslut att gå på ordförandes 

förslag att avslå motionen. 

 Leif Sundahl Carlskrona HSK reserverar sig mot beslutet. 

 

§ 13. Övriga frågor som togs upp: Problem med domare under Novemberkampen. 

  Nya hästskor har tagits fram och börjat användas. Det är ok att använda dessa i 

tävlingar. Det är tillåtet att använda gamla och nya hästskor i samma tävling. Däremot 

är det inte tillåtet att blanda ett set hästskor.   

 Förslag om regelförändringar i klasserna har inkommit till styrelsen. Det beslutades att 

Gert skriver en skrivelse som efter ok från styrelsen skickas ut till klubbarna. 

 

§ 14. Nästa styrelsemöte är den 10 april kl 15.00 i Väckelsång gamla sågen. Lisbeth ordnar 

förtäring. 

 

§ 15.  Mötet avslutas kl 18.03 

 

 

 

 

 

 

_________________________________ 

Ordförande Lars-Åke Brincner 

 

 

 

 

_________________________________ 

Sekreterare Lisbeth Nygaard Karlsson 

 

 

 

_________________________________ 

Justerare Peter Olsson 


