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Plats och tid Ronneby Brunn, 24 november 2019 kl 12:00 – 16:00 
  
 

 
  
Utses att justera Christer Blomgren  
 
 
 
Sekreterare  ......................................................................................................  
 Lisbeth Nygaard Karlsson 

 
Ordförande  ......................................................................................................  
 Lars-Åke Brincner 

 
Justerande  ......................................................................................................  
 Christer Blomgren 

 

 

Beslutande: Lars-Åke Brincner, ordförande 
 Gert Karlsson, kassör 
 Lisbeth Nygaard Karlsson, sekreterare 
 Peter Olsson 
 Leif Sundahl 
 Bernt Olsson  
 Christer Blomgren 
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§ 1. Mötet öppnas 

 
Ordförande Lars-Åke Brincner förklarar mötet för öppnat. 

 

§ 2. Dagordning 
 
Godkännande av dagordningen. A punkt till ärende 9: 9a Utvärdering 
Sweden Master läggs till samt att Gert, Lasse och Bernt har varsin övrig 
punkt.  
 

§ 3. Val av justerare 
 
Christer Blomgren väljs till justerare. 
 

§ 4. Föregående protokoll 
 
Föregående protokoll: Ändra i § 6 gällande svenska rekord, kastare kan 
inte få dubbla titlar men däremot dubbla rekord 
 
Protokollet godkänns och läggs till handlingarna efter ovanstående 
ändring. 

 

§ 5. Ekonomi  
 
Gert redovisade för hur ekonomin ser ut per 21 november 2019: 
Kassa    0 kr 
Bank 60 487,12 kr 
Totalt 60 487,12 kr 
 
Redovisning av utomhus SM: + 2 742,50 kronor, det var 10 personer mer 
än 2018 som deltog. 
 
Tingsåz har inte betalt sin förbundsavgift. Gert påminner.  
 
Styrelsen har tidigare tagit beslut om att klubbar kan ansöka om bidrag för 
rekrytering. Blankett har inte funnits för ansökan, Gert får i uppdrag att 
göra en sådan. 
 
Styrelsen beslutade att kassör får ta beslut om rekryteringsbidrag ska 
betalas ut samt ta beslut om max 1500 kr per tillfälle. 
 
Budget: kassören har lagt 90 000 kr för inköp av material då behovet är 
stort av inköp. Det har avsatts 10 000 kr för marknadsföring. 
Resultatet för 2020 beräknas vara – 10 900 kr. 
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Den 31/12 2019 betalas det ut 72 827 kr från 

Sportalliansen och 69 681 kr den 31/12 2020. 

 

§ 6. Försäljning/inköp av material 

 
Diskussioner kring mattor, dess kvalité, priser med mera. 
Styrelsen beslöt att kassör köper in mattor av en annan kvalité, 4 till 
Småland och 2 till Blekinge. De är grå och av 3 lagertyp. Koll av hur vi får 
dem till respektive förbund. 
 
Akut behov av skor, underlagsmattor och mattor. Det finns inte så mycket 
kvar i nuvarande lager. 
 
Förfrågan från Vaxholm om förbundsstyrelsen kan sponsra material, 
genom sänkt pris. Komplett set för 800 kr och förbundet står för resten. 
 
Styrelsen tog beslut om att tidigare beslut gäller. 
 
HSK-shoppen läggs ner. Idag är det Gert och Korpen Åseda som stått för 
shoppen. Förbundet tar över shoppen fast i annan form 
 
Diskussioner fördes om var material kan lagras och hur vi ska göra när det 
gäller hästskorna. Det är Gert som tar bort bakkappan och skickar dem till 
ytbehandling. 
 
Beslut om att Gert beställer 50 set hästskor för leverans direkt till företaget 
som ytbehandlar och ber dem ta bort bakkappan. Företaget får 
leveransadress. 
 
Gert tar kontakt med leverantör av underlagsmattor och beställer såna 
samt plockare. 
 
Gert fortsätter med inköp i en övergångsperiod. Vidare diskussioner om 
hur vi ska göra fortsätter. 
 

 

§ 7. Marknadsfrågor/aktiviteter 

 
Broschyr/folder – den vi har – trycks upp i 500 ex och delas ut till klubbarna 
som kan ta med dem för utdelning vid rekrytering/arrangemang. 
 
Prisuppgifter ska tas fram. Gert tar med sig frågan. 

 

§ 8. Utse SM-arrangör utomhus 2020 

 
En ansökan har kommit in och det är Blekinge hästskokastarförbund. 
Styrelsen beslutar att BHF arrangerar SM utomhus 2020 13-14 juni och 
trolig plats blir Kristianopel. 
 
 



 PROTOKOLL  
 Sammanträdesdatum 

 2019-11-24 Sid 4 (5)  

 ___________________________________________________________________________  
    Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 
 

  
 

§ 9. Fastställa tävlingskalender för 2020/2021 
 
Tävlingskalendern fastställdes för 2020/2021, dock några datum som ska 
in. 
 
Förfrågan har kommit från Vaxholm om tävling på kryssning 8-9 maj, med 
någon form av konferens . Offerten innehöll pris per person samt pris för 
konferenslokal och buss från Karlskrona. Vaxholm föreslog att förbundet 
skulle stå för kostnaden för konferenslokalen. 
 
Styrelsen beslutade att avslå förfrågan. 
 
Dock kan Vaxholm bjuda in till tävling om de så önskar. 
 
Det är upp till varje klubb om de vill arrangera tävling, första gång tävlingen 
hålls utgår inte ranking eller GP-status. Ranking och GP-status delas ut 
året efter om tävlingen har fungerat enligt de regler som finns för tävling. 
 

DM 
 
Förbundet har svårt att få klubbar till att arrangera DM. 
 
Gert hade 2 förslag för att få fler intresserade eller att vi har det som vi har 
det idag: 
 
1: Den klubb som arrangerar DM (ute och inne) står förbundet för inköp av 
priser, 1500 kr. 
 
2: Lägga DM i samband med SM, vid ute-SM 25 skor på lördagen resp 
söndagen. Förbundet köper in priser, 1500 kr. 
 
3: Nuvarande organisation 
 
Styrelsen tog inget beslut. 
 
 

§ 9a. Utvärdering Sweden Masters 

 
Sweden Masters hölls i Hoglands Park i Karlskrona. 
Platsen var bra även om den låg lite avsides. 
Tyvärr mycket regn vilket kan ha gjort att inte så många människor kom 
och tittade. Strömmen var inte riktigt framdragen. 
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Lisbeth pratar med Johan om Kalmartravet som 
tilltänkt plats för nästa Sweden Masters. 

 

§ 10. Årsmötet 2020 
 
Hålls den 25 april 2020 direkt efter Tingsryd Open. 
 
Förtäring återkommer vi till. 
Motioner ska vara inkomna till förbundet senast 29 mars 2020 för att kunna 
behandlas. 
 
Önskar någon styrelseledamot inte bli omvald önskas svar till förbundet 
senast 31 december 2019. 

 

§ 11. Övriga frågor 

 

Gert: på hemsidan ska det finnas e-postadress som gäller till respektive 

klubb. Har förbundet en officiell e-postadress? Ja, det har vi info@svhkf.se 

vem har tillgång till den samt läser av e-posten. Gert kollar med Tomas. 

 

Lasse: lägger fram förslag om årshjul för arbetet i förbundsstyrelsen. 

Styrelsen ställer sig positiv, samtliga tar med den hem och vi återkommer 

till den på nästa styrelsemöte. 

 

Bernt: gäller seriespelet när lag har förhinder för att spela sina matcher. 

Viktigt att alla inblandade får information om att lag inte kan komma det 

datum som är utsatt för match. Meddela i så god tid som möjligt att man 

lämnar återbud. 
 

§ 12. Nästa styrelsemöte 

 
Nästa styrelsemöte är 4 april 2020 kl 11.00. Vi återkommer om plats 

  

 

§ 1. Mötet avslutas 

 
Ordförande tackar för dagens möte och avslutar det kl 16.00. 

 
 

mailto:info@svhkf.se

