30 Mars 2011
Ekerö
Sverige
Protokoll fört vid årsmöte för Stockholm-Kärsön Frisbeeklubb
Närvarande: Calle Hansén, Zhamuel Boij, Marcus Hullegaard, Pär Jaktelius, Andreas Kratky och Fredrik Svensson
§ 1. Mötets öppnande
§ 2. Fastställande av närvaro, se ovan. Har mötet utlysts i tid för att alla
klubbmedlemmar ska ha haft möjlighet att närvara? Svar NEJ. Men
rimliga skäl fanns till detta.
§ 3. Val av mötets ordförande - Zhamuel Boij, sekreterare - Calle Hansén
och protokolljusterare - Andreas Kratky.
§ 4. Mötets agenda fastställdes.
§ 5. Protokollet från årsmötet 2009 redovisades av Zhamuel Boij.
§ 6. Verksamhetsberättelse för det gångna året drogs av Zhamuel Boij.
Zhamuel Boij skall skicka denna till Östsvenska frisbeeförbundet.
§ 7. Årsredovisning redogjordes av föregående års kassör Fredrik Svensson,
dock enbart aktuell kassa 5883,75 kr. Övriga uppgifter redovisas inom
kort till ny kassör (se nedan).
§ 8. Det beslutades att ge styrelsen ansvarsfrihet.
§ 9. Styrelsen beslutade att införa följande förändringar gällande medlemsavgift:
• Junior 50 kr/år.
• Senior 200 kr/år.
• Sponsor 400 kr/år eller mer (medlemsskap ingår).
Detta skall delges per avi med dessa tre valbara alternativ. Calle
Hansén ser över hur man går tillväga med detta system.
§ 10. Zhamuel Boij tar fram små bankartor att placera i behållare vid utkast
1. Exakt hur detta skall skötas är inte fastställt idag. Vidare kommer
bangruppen att ansvara för byte av korg vid hål nr. 5 samt hål nr
6. Banan har utgörs idag av 27+1 hål. Styrelsen tog upp Kenneth
Barmans förslag om ”långa 7:an”. Detta förslag avslogs.
§ 11. Följande ändringar av deltagare i bangruppen beslutades: Zhamuel
Boij, Pär Jaktelius och Marcus Hullegaard (ersätter Petter Engström).

Bangruppen bestämmer datum för banröjning under året och meddelar klubbens medlemmar (närvaro ej obligatorisk).
§ 12. Följande ändringar i styrelsen beslutades:
• Styrelseordförande - Zhamuel Boij
• Kassör - Calle Hansén
• Övriga styrelseledamöter - Daniel Larsson, Marcus Hullegaard
och Pär Jaktelius
Fredrik Svensson avsäger sitt uppdrag som kassör och styrelseledamot.
Andreas Kratky avsäger sitt uppdrag som styrelseledamot. Styrelsen
beslutade att avsätta Erik Martinsen som styrelseledamot.
§ 13. Det beslutades att införa nytt poängberäkningssystem för Kärsömästerskapen.
Zhamuel Boij meddelar klubbens medlemmar detta.
Tävlingsschema år 2011:
• Kärsömästerskapen
– Onsdagar 18.00
– Lördagar jämn vecka. Samling kl 09.30, genomgång av runda
1 kl 09.45, start 10.00. Start av runda 2 ca. Kl 12.30.
– Söndagar ojämn vecka. I övrigt samma tider som lördagar.
• Kärsö Open
– Kommer att hållas lördag 28 maj. Zhamuel Boij meddelar
klubbens medlemmar vilka tider som gäller.
• KM
– Zhamuel Boij tar fram fakta för anmälan och vilka tider som
gäller för KM
• Nationella Touren
– Det beslutades att styrelsen ska tillsätta en stab som ansvarar
över att ta fram nödvändiga fakta och förutsättningar för att
kunna anmäla Kärsön till Nationella touren. Styrelsen har
tagit på sig ansvaret för att sätta igång denna process. Detta
bör vara klart innan sommarens slut så att en ansökan kan
skickas.
• Discgolf-serien
– Klubben har anmält två lag till Discgolf-serien. Det beslutades att deltagarna står för anmälningsavgiften själva 500
kr/lag.
§ 14. Det beslutades att Zhamuel Boij ansvarar för Juniorligan 2011.
§ 15. Klubben kommer att satsa på rekrytering av nya medlemmar. Info om
detta kommer att skickas ut till klubbens medlemmar där var och en

för budskapet vidare. Andra aktiviteter kan t.ex vara: Lokala medier (annons i Mälarö nytt), övriga medier (www.alltomstockholm.se),
samarbete med Ekerö kommun, Bromma kommun och Stockholms
kommun. Dessa aktiviteter är valfria att ge sig i kast med bland klubbens medlemmar men styrelsen ansvarar för dessa aktiviteter. Calle
Hansén har åtagit sig att ansvara för dialog med Mälarö nytt och
Ekerö kommun.
§ 16. Det beslutades att klubben skickar 1 lag till Lag-SM i Skellefteå. Klubben står för anmälningsavgiften.
§ 17. För att förbättra klubbens ekonomi kommer klubben aktivt leta sponsorer. Exempel på dessa: Discgolf sweden, Discsport och diverse företag
(främst lokala). Vidare bör styrelsen skicka förfrågan till medlemmar
att delta/hålla i olika events (företagsevents, svensexor m.m.). Oklart
idag hur vi ska marknadsföra klubben i det sammanhanget. Klubbens
ekonomi kommer också att stärkas via höjd medlemmsavgift.
§ 18. Det beslutades att reservera ca. 3 500 kr i kassan för service och underhåll av klubbens åkgräsklippare.
§ 19. Styrelsen bestämde en aktivitetsplan för att bygga en ny hemsida. Pär
Jaktelius och Calle Hansén följer upp detta den 10 april. Styrelsen
är överens om att skapapandet av en ny hemsida är av hög prioritet. Styrelsen kommer också att höra bland klubbens medlemmar om
intresse finns att ansvara för denna. Vidare beslutades att Fredrik
Svensson lämnar sin post som kassör och styrelsemedlem. Ny kassör
valdes – Calle Hansén. Fredrik Svensson kommer under 1-2 månads
period samarbeta med Calle Hansén i och med överlämnandet.
§ 20. Mötet avslutades

