16 Februari 2014
Brostugan
Ekerö
Sverige
Protokoll fört vid årsmöte för Stockholm-Kärsön Frisbeeklubb
Närvarande: Zam Boij, Anders Bülow, Helge Hasslar, Peter Gustavsson,
Niklas Bergqvist, Björn Forsberg, Thomas Johnsson, Kenneth Barman, Andreas Kratky, Erik Westerberg, Gunnar Persson, Björn Pohlman, Calle Hansén,
Pär Jaktelius, Linnea Bülow, Lasse Astering, Ruben Smedberg, Marcus Hullegaard, Linus Olsson.
§ 1. Mötet förklaras öppnat av Zam
§ 2. Årsmötet ansåg att kallelse till årsmötet hade gått till korrekt.
§ 3. Zam valdes till ordförande för årsmötet.
§ 4. Björn Pohlman valdes till sekreterare för årsmötet och Niklas Bergqvist och Peter Gustavsson till justerare av protokollet.
§ 5. 2013 års verksamhetsberättelse delades ut och denna används som
agenda för årsmötet.
§ 6. Frågan om Kärsömästerskapen:
Efter en lång diskussion där alla som ville fick uttala sig i denna fråga
så genomfördes en omröstning mellan följande två alternativ:
• Alternativ 1: Zam fortsätter att driva Kärsömästerskapen i privat
regi som det har varit.
• Alternativ 2: Klubben tar över ansvaret för denna tävling. Både
själva arrangemanget som sådant och även att intäkter från tävlingen
skall gå in i Klubbens kassa.
Alternativ 2 fick flest röster, 12 stycken och därmed beslutade årsmötet
att Kärsömästerskapen skall drivas i Klubbens regi.
§ 7. Förändringar av banan:
Årsmötet beslutade att dela in ändringar av banan i 2 styck kategorier. Kategori 1 är sådana förändringar som Bangruppen får besluta och
genomföra själva utan att behöva förankra dessa ändringar med Klubbens medlemmar. Om Bangruppen vill genomföra förändringar som
ingår i Katergori 2 så måste dessa förankras med medlemmar antingen
via mail-utskick, medlemsmöte eller på annat sätt. Efter diskussioner
etc. får Bangruppen besluta hurvida dom anser att Klubbens medlemmar är med på förändringarna eller ej och sedan genomföra dessa.

Definitionen på Kategorierna är:
• Kategori 1: Ändra korgplacering, slyrensning och annan form av
“städning” typ stubb-borttagning, OB-regler, parsättning.
• Kategori 2: Nya hål, ta bort befintliga hål, icke återställbara
förändringar t.ex trädborttagning, sprängning av större stenar.
§ 8. Samarbete med Discsport
Efter omröstning så beslutade årsmötet med siffrorna 11-7 att den
rabatt som fås vid discköp på Discsport skall tillfalla Klubben.
§ 9. Årsredovisning ekonomin
Marcus Hullegaard redovisade 2013 års inkomster och utgifter. En
sammanställning av dessa distribuerades till årsmötet. En post saknas på denna redovisning och det är den skuld som Klubben har till
Anders Bülow och Zam Boijj. Totalt är Klubbens skuld 18000 SEK,
6000 SEK till Anders Bülow och 12000 SEK till Zam Boij.
§ 10. Hur och när skall medlemsavgift betalas?
Zam beskriv varför han skickade ut ett mail där han tyckte att man
borde betala medlemsavgift nu så snabbt som möjligt. Ingen diskussion
kring detta föranledda nån anledning för årsmötet att besluta nånting.
§ 11. Hur skall Klubben få fler medlemmar?
Calle föreslog att Klubben borde ha mer ungdomsverksamhet. Erik
W. tillsammans med Marcu H. och Ruben S. tar på sig att även i år
anordna ett Sommarläger i Augusti. Det blir upp till denna grupp att
annonsera denna aktivitet på lämpligt sätt t.ex via Klubbens hemsida,
Klubbens Facebook sida och på anslagstavlan som finns vid hål 1. Pär
J. tyckte att vi aktivt skall ta kontakt med personer vi ser kasta på
banan och informera om Klubben. Anders B. tyckte att vi även skall
försöka få personer man träffar att vara med på Klubbens tour. Erik
W. tyckte att man skulle berätta för nya tävlande på touren att det
är möjligt att komma tidigare på tävlingsdagar och få instruktioner
och andra tips och råd inom discgolfen. Thomas J. tyckte att vi skall
försöka få Kärsögården att informera folk om att det finns en klubb
som ansvarar för driften och underhållet av banan.
§ 12. Inventarielista
Zam gick genom en inventarielista som distribuerades till årsmötet.
Calle ansåg att korgar och utkast saknas på denna lista. Efter en del
diskussioner kom det fram att Klubben äger alla utkast, tavlor etc och
även alla korgar förrutom 19 stycken. Dessa 19 korgar fanns redan på
banan då Klubben bildades, oklart dock vem ägare till dessa korgar är.
Summan av tillgångar på inventarielistan var felaktig, korrekt summa
skall vara 55020 SEK.
§ 13. Vad är Klubbens vision för verksamhetsåret 2014?

En Tävlingskommité valdes som kommer att ha ansvar för alla tävlingar
i Klubbens regi under 2014. Dessa tävlingar är för närvarande Klubbtouren, Kärsöns tävling i Mälartouren, Klubbmästerskapet. Ingen diskussion fördes om Pargolf-touren eller Klubbens deltagande i Stockholms Discgolfserie. Det blir kommiténs ansvar att fundera på detta
tillsammans med Styrelsen. Anders B. föreslog att vi ska ha som vision
att annordna en pargolftävling av större format t.ex en helgtävling.
Även denna fråga får utredas av Tävlingskommitén. Efter kontakt
med Fredrik Loberg och Martin Ljungberg om deras vilja om att vara
med så kommer Tävlingskommitén 2014 att bestå av:
Pär Jaktelius (sammankallande)
Björn Pohlman
Niklas Bergqvist
Martin Ljungberg
§ 14. Hur får mer ungdomar in i Klubben?
Anders B. tycker att vi borde försöka få klasser på kanske mellanstadie
nivå att vara på banan på deras skolas friluftsdagar. Denna fråga skall
hanteras av Styrelsen.
§ 15. Vem äger Kärsömästerskapen?
Denna fråga avhandlades under paragraf 6 och beslutet blev att det är
Klubben som skall driva en maratontävling liknade Kärsömästerskapen.
§ 16. Insamlingslådan
De medel som fås via Insamlingslådan skall tillfalla Klubben och mängden
medel som fås via denna skall redovisas varje årsmöte.
§ 17. Banan
Årsmötet beslutade att Bangruppen har cirka 1 månad på sig att göra
en inventering av hela banan och därefter kommer med eventuella
förslag på förändringar av dagens bana.
§ 18. Val av ny Styrelse för verksamhetsåret 2014
Calle Hansén valdes till ny ordförande. Dock eventuellt bara som en
interimslösning, det är Calles önskan att inom en snar framtid hitta
en annan person som blir permanent ordförande. Marcus Hullegaard
valdes till kassör, dock under förutsättning att han får hjälp av resten av Styrelsen att utföra detta arbete. Som ledamöten till Styrelsen
valdes Peter Gustavsson (sammankallande), Niklas Bergqvist och Pär
Jaktelius. Hurvida Klubben behöver en revisor och hurvida Klubben
på nåt sätt är redovisningsskyldig skall undersökas av Styrelsen.
§ 19. Val av Bangrupp.
Efter kontakt med Fredrik Loberg och Martin Ljungberg om deras
vilja om att vara med så kommer Bangruppen 2014 att bestå av:
Thomas Johnsson
Pär Jaktelius

Niklas Bergqvist
Peter Gustavsson
Fredrik Loberg
§ 20. Mötet avslutades.
Protokollets sekreterare: Björn Pohlman
Protokollet justerat av: Peter Gustavsson och Niklas Bergqvist

Tillägg: Extra styrelsemöte om förändring i styrelse
Plats: hos Pär Jaktelius
Datum: 20 Februari 2014
Närvarande: Pär Jaktelius, Calle Hansén, Niklas Bergqvist, Peter Gustafsson, Marcus Hullegaard
§ 1. Styrelsen hade samlats för att lyfta ett önskemål av enligt årsmöte
vald kassör Marcus Hullegaard. Han önskar att lämna sin post som
kassör och ställa den till förfogande. Dock vill Marcus gärna vara kvar
i styrelsen som ledamot.
Peter Gustafsson föreslogs som ny kassör. Det beslutades att Peter
Gustafsson är ny kassör och att det skall träda i kraft omedelbart.

