
5 Mars 2012

Kärsög̊arden
Ekerö
Sverige

Protokoll fört vid årsmöte för Stockholm-Kärsön Frisbeeklubb

Närvarande: Calle Hansén, Zhamuel Boij, Marcus Hullegaard, Pär Jakte-
lius, Fredrik Stenström, Fredrik Loberg, Gunnar Persson, Björn Forsberg,
Martin Ljungberg

§ 1. Mötet förklaras öppnat

§ 2. Har mötet utlysts tillräckligt väl för att alla klubbmedlemmar skall ha
haft en möjlighet att närvara?

• Ja

§ 3. Val av ordförande, sekreterare och protokolljusterare för mötet

• Protokolljusterare: Fredrik Stenström, Martin Ljungberg, Pär Jak-
telius

• Ordförande Zhamuel Boij

• Sekreterare Calle Hansén

§ 4. Fastställande av mötets agenda

• Mötets agenda fastställdes

§ 5. Förra årsmötets protokoll redovisas (2011)

• Calle Hansén redovisade föreg̊aende års protokoll

§ 6. Verksamhetsberättelse för det g̊angna året

• Zhamuel Boij redovisade föreg̊aende års verksamhetsberättelse

§ 7. Årsredovisning av sista kassör som haft tillg̊ang till ekonomirapporte-
ring

• Zhamuel Boij och Calle Hansén redovisar inom en m̊anad

§ 8. Budget inför kommande års verksamhet

• Zhamuel Boij och Calle Hansén redovisar inom en m̊anad

§ 9. Fr̊aga om styrelsens ansvarsfrihet

• Styrelsen fick ansvarsfrihet

§ 10. Diskussion och beslut om medlemsavgift för år 2013

• Inga förändringar



§ 11. Banan med 30 + 1 h̊al (framför allt information fr̊an bangruppen om
de tre nya h̊alen samt diskussion om korgplaceringarna p̊a de samma
OM man har varit ute och kollat in dessa inför årsmötet)

• Godkändes

§ 12. Bangrupp år 2012

• Pär Jaktelius

• Zhamuel Boij

• Markus Hullegaard

§ 13. Nya ansvarsroller år 2012?

• Gunnar och Björn invaldes som styrelseledamöter

§ 14. Tävlingsschema år 2012 (bl a om årsmötet kan instämma i styrelsens
förslag om att anordna en NT 2013 med v̊ar numer mkt fina bana
där den h̊aller m̊attet enligt de kriterier som ges som riktlinjer enligt
DU. En grupp p̊a fem medlemmar bör ta huvudansvaret för själva
förberedelserna samt genomförandet medan fler volontärer fr̊an klub-
ben behövs strax före och under själva tävlingen. Styrelsens förslag var
att Zam Boij blir TD samt att Pär Jaktelius, Calle Hansén, Marcus
Hullegaard samt Fredrik Loberg ges var sin roll i denna grupp)
Vi i styrelsen beslutade att vi skulle ta upp p̊a årsmötet om att h̊alla
en pargolftävling p̊a Kärsön helt utan hcp med bara bestshot där vi
i s̊a fall skall bjuda in till en helt öppen tävling och där varje par
betalar 100 kronor och största delen av dessa g̊ar till det vinnande
paret medan en mindre summa g̊ar till paret som vinner CTP p̊a ngt
h̊al.
Calles förslag om en pargolfserie där man spelar en omg̊ang per m̊anad
är ett nytt förslag.

• Ansvariga för Nationella touren – Calle Hansén, Pär Jaktelius,
Zhamuel Boij, Fredrik Loberg, Marcus Hullegaard

• Pargolftävling skall h̊allas vid ett tillfälle. Inget hcp.

• Calle Hansén ansvarar för Kärsön Pargolfserie

§ 15. Träningsläger mitt i sommaren 2012, främst för yngre juniorer?

• Zhamuel Boij och Ruben ansvariga

§ 16. Nya medlemmar – Vi har redan 30 betalande men hur tar vi hand om
de som vill in samt hur rekryterar vi nya?

§ 17. Förslag fr̊an Calle om en speciellt eventgrupp

• Zhamuel Boij ansvarig. Skall även trycka flyers.

§ 18. Lag-SM, vill vi delta i detta evenemang i Lillsjön? Hur m̊anga lag
skall vi anmäla? Klubben betalar av tradition anmälningsvagiften för



ett lag. Hur ta ut laget? Styrelsens förslag är att vi tar ut de fyra bästa
i Kärsömästerskapen räknat p̊a de fem bästa tävlingarna där minst tv̊a
av dessa skall vara spelade i aktuell tid före SM dvs i augusti och juli)

• Ja, vi vill delta.

• Vi anmäler s̊a m̊anga lag som vi f̊ar möjlighet till, troligtvis bara
ett.

• Juli och augusti gäller som uttagningsm̊anader. Zam är ansvarig.

§ 19. Hur kan vi förbättra v̊ar ekonomi?

• Zhamuel Boij reklammaterial för att f̊a in sponsorer. Fler med-
lemmar.

§ 20. Service av åkgräsklipparen

• Lennart Andersson och Lars Alstering ansvariga. Servicebudget
ca 4 – 5000 kr/̊ar

§ 21. Övriga ärenden

• Kärsö Open – Tv̊a dagar efter midsommar (söndag). 2x18+9 (fi-
nal)

• Daniel Larsson ansvarsbefriad fr̊an sin styrelsepost. Calle Hansén
informerar Daniel.

• Martin Ljungberg ordnar en ”donera pengar”-l̊ada som är in-
brottssäker. 10kr skall st̊a p̊a l̊adan.

• Bangruppen informerar klubbens medlemmar om städdagar.

§ 22. Mötet avslutades kl. 21.10


