
 
 

Protokoll styrelsemöte 17 april 2016, Väckelsång 

  

Närvarande: Lars-Åke Brincner, Gert Karlsson, Peter Olsson, Bernt Olsson, Robert Sjöberg, 

Leif Sundahl, Lisbeth Nygaard Karlsson 

 

Anmält förhinder: Matthias Gneupel 

 

§ 1.  Mötet öppnas.  

  

§ 2.  Dagordningen godkänns 

 

§ 3.  Till justerare valdes Gert Karlsson 

 

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

  

§ 5. Ekonomi:  

 Kassa: 3 305,00 kr 

 Banken: 9 074,31 kr 

 Totalt 12 379,31kr 

  

 SM inomhus gick plus med 2 243 kr. Maxitipset genererade vinst på 400 kr. Genom 

Sportalliansen ska det ske en utbetalning på 25 000 kr 30 juni. Genom denna 

utbetalning betalas startavgiften på 3000 kr tillbaka till Blekinge respektive Småland. 

Eftersom Småland är nerlagd, delas summan mellan klubbarna i Småland. 

 

Förbundsavgiften per klubb är oförändrad 400 kr. Seriespelsavgiften är oförändrad inför 

säsong 2016/2017, 300 kr per klubb.  

  

§ 6.   Direkt efter Tingsryd Open hålls årsmötet.  Dagordning och verksamhetsberättelse 

skickas ut till klubbarnas kontaktpersoner. 

 Det bjuds på kaffe och tårta. Lisbeth beställer tårta från Börjes när vi vet hur många som 

anmält sig till årsmötet. 

  

§ 7.  Inga motioner har inkommit. 

   

§ 8.  Genomgång av val till styrelsen.  

 

§ 9.  Genomgång av SM inne: Bra tävling, inget att anmärka på, arrangemanget får godkänt 

av styrelsens medlemmar. 

 

 



§ 10.  Genomgång av seriespelet för 2015/2016: Bra program. Frågan kom upp om att det 

blandats gamla skor med äldre skor, alltså inte de nyaste skorna. Inget som någon i 

styrelsen känner till. Önskemål om att mattorna ligger kvar till alla matcher är klara. 

Skulle man börja plocka bort materialet trots att matcher fortfarande pågår ska det göras 

utan att störa spelarna. 

 Styrelsen tog beslut att nya hästskor ska användas till seriespelet från och med säsong 

2016/2017. Från och med 1/5 2017 ska de nya hästskorna även användas i SM – ute och 

Grand Prix tävlingar.  För SM – inne är det från och med 2018. För Sweden Masters ska 

de nya hästskorna börja användas innevarande år, det vill säga 2016. 

 

§ 11.  Sweden Masters 6 augusti blir i Borgholm med start kl 11.00, inkastning från kl 10.00.  

Värends tar på sig arrangemanget. Under tävlingen ska de nya hästskorna användas 

 

§ 12. Genomgång av regelbok: kapitel 10:10 tillägg: Ligger 2 lag från samma klubb i samma 

division kan spelarna fritt vandra mellan lagen. Detta ska stå innan sista meningen i 

paragrafen. 

 

§ 13. Övriga frågor: Diskussion gällande dömningen på Värendspokalen, spelare från samma 

klubb var på samma bana. Styrelsen kom fram till, efter koll i regelboken 6:8, att man 

får döma spelare från samma klubb men inte spelare i samma lag. Arrangör av tävling 

kan markera vem som är domaransvarig från respektive lag.  

 

 Uppflyttning respektive nedflyttning mellan klasserna: Gert har i utskick frågat 

klubbarna om vilka förslag de röstar på, Stefan Tollstams förslag vann. Det innebär att 

de 3 som hamnar sist i klass 1 åker ner en klass. I övriga klasser är det 5 stycken som 

åker ner en klass. Detta gäller vare sig dem varit med eller inte.  

 Detta börjar gälla from nästa säsong. 

 

 Förslag har kommit från Alvesta att bästa minioren ska få delta i Sweden Master. 

Styrelsen beslöt att bäste minioren är speciellt inbjuden i år och tävlar på samma villkor 

som övriga spelare i Sweden Master. 

 

§ 14.   Mötet avslutas kl 17.20 

 

 

 

_________________________________ 

Ordförande Lars-Åke Brincner 

 

 

 

 

_________________________________ 

Sekreterare Lisbeth Nygaard Karlsson 

 

 

 

_________________________________ 

Justerare Gert Karlsson 


