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Plats och tid Björkenäs, 4 juni 2022 kl 14.00 – 15.45 

  
 

 
   
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Utses att justera   Jean Fredriksson Väre  

 
 
 
Sekreterare ……………………………………..   
                                                                Bernt Olsson 

 
Ordförande                            ………………………………………. 
                                                               Lasse Brincner 

 
Justerande                           ……………………………………….. 
                                                   jean Fredriksson Väre 
 
 

Beslutande: Lars-Åke Brincner, ordförande 
 Gert Karlsson, kassör 
                                         Bernt Olsson sekreterare 
 Matthias Gneupel 
 Peter Olsson 
 Kristian Jältsäter, deltar på distans 
                                        Jean Fredriksson Väre 

    
 
    

  
Anmält förhinder  

  
Pascal Letter, Christer Blomgren  
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§ 1. Mötet öppnas 
 
Ordförande Lasse Brincner öppnar mötet. 

 

§ 2. Dagordning 
 
Dagordningen godkändes. 
 

§ 3. Val av sekreterare 
 
 Bernt Olsson väljs till sekreterare. 
 

§ 4. Val av justerare 

 
 Till justerare väljs Jean Fredriksson Väre  

 
 § 5 Föregående mötes protokoll. 

 
Kommentar ang. Redovisning av resultat. 
Redovisning på skärm är ett alternativ. 
På SM bör utskrifter ske på skrivare. 
Föregående protokoll läses igenom och läggs till handlingarna. 
 

§ 6. Ekonomi  
 
30/5 Fanns på banken 100 000,34 kr och i kassa 395 kr 
Strul med smörgåstårtan ,inget faktura utan inkasso vilket bestrids. 
Ett lag har fortfarande inte betalat förbundsavgiften. 
Anmälan till SM bör innehålla namn på lag, deltagare o klass. 
 

§ 7. Seriespelet Analys av 2021-2022 samt inför 2022-2023. 

  
Svårt att få ihop kastare för spel på länk. 
Mycket flyttningar av matcher. 
Varje lag bör ha minst 6 personer som kan ställa upp. 
Länkmatcher ett måste för att få seriespelet att fungera. 
Även div. 1 kommer att få deltaga på länk 2022-2023. 
De lag som anmäler sig måste ha insikt i vad det innebär. 
Gert vill ha tider vid anmälan när matcher kan spelas. 
Just nu finns det 7 lag i div.1 och 7 lag i div. 2 vilket ger ett ojämnt 
spelschema. 
Styrelsen beslöt att Balders 2 som  kom på tredje plats i div 2 flyttas upp i 
klass1 så får vi 8 lag i div 1 och 6 lag i div.2. 
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Detta ger ett jämnare spelschema. 
Gert tar fram detta. 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 § 8 Utse SM arragör inomhus. 
 
En ansökan om Inne SM 2022 har inkommit. 
Det är Värends Hsk som därmed kommer att arrangera detta 25 feb i 
Växjö  
2023. 
 

§ 9.Inför Sweden Masters och SM 

 
Sweden Masters kommer att kastas 17 juni med början kl 18.00. 
Mattan kommer att finnas på sekretariatet med Gert som support på länk. 
Ute SM kommer att kastas 18 och 19 juni och arrangeras av Peter, Mattan 
och Kristian. 
Peter fixar resultattavla och skrivare,  
Christian sköter sekretariatet  på SM. 
Lite extra tävlingar är inlagda på lördag och söndag. 
Utvärdering kommer att ske på nästa möte för se hur dessa gillades. 
Prisutdelning kommer att ske på lördagen av Mattan och Lasse Brincner 
för seriespel, bonusjakt mm. 
 

§ 10. Tävlingskommite 
 
Tävlingskommite för att vidga sporten diskuterades. 
Förslag på namn var Kristian, Pascal och Kent. 
Ta med till nästa möte. 

 

§ 11. Material 
 
Mattor börjar sina. 
Företaget som säljer dem har ringt Gert och frågat om vi behöver flera för 
de ska köra en batch till ett annat företag. 
Vi ska beställa 25 st. 
Idag får vi betala 1455 kr och säljer dom för 750 kr. 
Detta håller inte om vi inte får pengar från Sportalliansen. 
Därför kommer vi att höja utpriset till 1100 kr, eventuellt ta ut ett kitpris.  
 

§ 12. Övriga frågor 
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Gert meddelade att sportlotteriet har årsmöte 30 juni 
och undrar om någon är intresserad att åka. 
Gert kommer att delta på länk. 

Flera dokument på hemsida är ej uppdaterade. 
Gert kollar detta. 

 

§ 13 Nästa möte 
 
Nästa möte kommer att hållas 19 nov. 13.00 på Melkers. 

 

 

  

 
 

§ 14.  Mötet avslutas 
 
Mötesordförande Lasse Brincner tackar för idag och avslutar mötet kl 
15:45 


