
7 Mars 2015

Kärsög̊arden
Ekerö
Sverige

Protokoll fört vid årsmöte för Stockholm-Kärsön Frisbeeklubb

Närvarande: Calle Hansén, Linus Olsson, Gunnar Persson, Björn Forsberg,
Anders Bülow, Erik Westerberg, Linnea Bülow, Niklas Bergqvist, Peter Gus-
tavsson, Pär Jaktelius.

§ 1. Mötet förklaras öppnat.

§ 2. Mötet godkänner att kallelse till mötet g̊att korrekt till.

§ 3. Till årsmötets ordförande väljs Calle H.

§ 4. Till årsmötets sekreterare väljs Erik W.

§ 5. Till justeringsmän för årsmötet väljs Linus O och Peter G.

§ 6. Mötet godkänner dagordningen.

§ 7. Mötet har inga anmärkningar att framföra beträffande protokollet fr̊an
årsmötet 2014.

§ 8. Ordförande föredrar en genomg̊ang av föreg̊aende verksamhets̊ar.
Under föredraget noteras följande kommentarer:

• Bangruppen och tävlingskommitéen har fungerat bra, bangrup-
pen har agerat väl utifr̊an det mandat den fick vid årsmötet 2014.

• Thomas Johansson har p̊a ett föredömligt och mycket uppskattat
vis skött om banklippningen under 2014.

• Det har framförts vissa åsikter att det är inte är bra att SKFs
klubbmästerskap (KM) med tillhörande aktiviteter sammanfallit
med en ordinarie tävling i Kärsötouren. Kritiken har framförts
av tävlande i Kärsötouren som inte är medlemmar i SKF.

• Årsmötet föresl̊ar med avseende p̊a ovanst̊aende till tävlingskommitéen
att inför KM 2015 antingen hitta en separat dag för KM som inte
sammanfaller med en deltävling i Kärsötouren ELLER återigen
l̊ata KM sammanfalla med en deltävling i Kärsötouren men i s̊a
fall köpa in bullar s̊a att det räcker även till icke-medlemmar
samt nogsamt informera i förväg om att denna deltävling kom-
mer att sammanfalla med KM. Beslut om hur detta ska hanteras
hänskjuts till tävlingskommitéen.

• Det har varit sv̊art för discsport att redovisa de tio kronor per



inköpt discsom ska g̊a tillbaka till SKF. Som en följd av detta har
Discsport betalat för l̊ag ersättning till SKF i förh̊allande till vad
som kan uppskattas utifr̊an antalet discar som medlemmar köpt
av discsport. Peter Gustavsson undersöker detta och återkommer
till SKFs styrelse med rapport.

§ 9. Peter Gustavsson gick igenom årsredovisningen. Sammanfattningsvis
kan här nämnas att klubben hade en omsättning p̊a drygt 40.000 kro-
nor och gick med ett underskott för 2014 p̊a cirka 2000 kronor. Största
intäkterna var Kärsötouren (ca 20.000 kronor), medlemsavgifter (ca
10.000 kronor) och Bidragsl̊adan (ca 4.000 kronor). Största kostna-
derna var avbetalning av skulder för tidigare inköpta korgar (12.000
kronor), inköp av tre nya korgar (9.000 kronor) och omkostnader för
maskiner inklusive bränsle (ca 4.000 kronor).

§ 10. Redovisning av klubben inventarier. Denna punkt bordlades d̊a en
inventering i praktiken inte kunde göras d̊a v̊ar bod är knökfull med
korgar som m̊aste släpas ut för att kunna göra denna inventering -
vilket under vintern varit skulle varit väldigt besvärligt. Pär Jaktelius
fick av mötet i uppdrag att göra inventeringen och återkomma till
styrelsen med resultatet senast 31 maj.

§ 11. Årsmötet beslutade om följande uppskattning av intäkter för verksam-
hets̊aret 2015:

• Medlemsavgifter: 10.000 kronor

• Östsvenska Frisbeesportdistriktet: 3.000 kronor (Glöm inte att
ansöka för 2016!)

• Försäljning av korgar: 5.000 kronor

• Intäkter fr̊an tävlingar, främst Kärsötouren: 20.000 kronor

• Avtal med Discsport: 1500 kronor

§ 12. Medlemsavgifter: Årsmötet beslutare att medlemsavgifterna ligger kvar
p̊a 2014 års niv̊a, dvs fullt medlemsskap 250 kronor, junior (upp t o m
det år man fyller 18) 50 kronor och familj 400 kronor.

§ 13. Årsmötet beslutade om följande uppskattning av utgifter för verksam-
hets̊aret 2015:

• Maskinkostnaderinklusive bränsle: 10.000 kronor

• Stockholms discgolfserie: 500 kronor

• SEB (bankkort, årsavgift): 1600 kronor

• Lag-SM (avgift och bensinpengar till Sundsvall): 1800 kronor

• Bankarta och h̊albeskrivningar: 4.000 kronor

§ 14. Klubbens ambitioner för 2015 års säsong:



• Uppdatera hemsidan samt h̊alla den uppdaterad: Calle pratar
med Jocke.

• Ungdomsverksamhet: Ambition att öka ungdomsverksamheten,
Linus, Erik och Gunnar fick i uppgift att återkomma med förslag
om aktiviteter.

• Diskutera ett samarbete med Järva DK. Calle fick i uppgift att
undersöka förutsättningar och former för ett samarbete.

• Avtal med Kärsög̊arden: Calle fick i uppdrag att fortsätta dialo-
gen med Kärsög̊arden i avsikt att f̊a till ett skriftligt avtal mellan
SKF och Kärsög̊arden kring formerna för samarbete.

• PDGA Kärsötouren: Mötet s̊ag positivt p̊a att arbeta för att en
eller flera tävlingar i Kärsötouren skulle kunna ge PDGA rating
UNDER FÖRUTSÄTTNING att det inte utgör n̊agon kostnad
för klubben samt att detta inte p̊averkar Kärsötouren negativt,
tex genom att spelare utan licens inte skulle f̊a delta i dessa
deltävlingar. Pär fick i uppdrag att utreda tillsammans med Mar-
tin Ljungberg och återkomma till styrelsen.

• Värva medlemmar: Linnea och Gunnar fick i uppgift att skriva ut
visitkort/inbetalningskort eller liknande med inbetalningsuppgif-
ter som kan tillhandah̊allas blivande medlemmar och andra när
vi träffas p̊a banan, tex i samband med Kärsötouren.

§ 15. Banan: Mötet beslutade om de förslag p̊a banändringar som inkommit
till årsmötet, se bilaga 3 MED DET DIREKTIVET att h̊al 2A (L̊anga
tv̊aan”) om möjligt ska beh̊allas i nuvarande utformning, och att Calle
ska driva den linjen i diskussioner med Kärsög̊arden.

§ 16. Tävlingar:

• Discgolfligan

– Mötet beslutade utse Zam Boij till ansvarig för lag 1

– Mötet beslutade utse Linus Olsson till ansvarig för lag 2

• Kärsötouren

– Hanteringen av väskan, scorekort och tillhörande pengar har
varit trasslig under 2014. Årsmötet gav tävlingskommiten i
uppgift att föresl̊a förbättringar av detta inför säsongen 2015.

– Det framfördes ett förslag om att införa en ny tävlingsklass
Ädvanced”i Kärsötourne säsongen 2015. Saken diskuterades
under årsmötet som beslöt att tävlingskommiten ska titta p̊a
detta och ta ett beslut om - och i s̊a fall hur - en advancedklass
skall införas. Beslutet i ärendet skall tas av Tävlingskommiteen
minst tv̊a veckor före starten av Kärsötouren 2015.

§ 17. Årsmötet beslutade om följande styrelse för 2015:



• Ordförande Calle Hansen

• Kassör Peter Gustavsson

• Ledamöter Pär Jaktelius, Niklas Bergqvist och Martin Ljungberg

§ 18. Årsmötet beslutade att sl̊a ihop tävlingskommiten och bangruppen
till bara bangruppen. Årsmötet beslutade att följande personer utgör
bangruppen 2015: Pär Jaktelius (sammankallande), Peter Gustavsson,
Niklas Bergqvist, Martin Ljungberg, Thomas Johansson, Björn Pohl-
man, Linus Olsson och Erik Westerberg.

§ 19. Genomg̊angen av SKFs stadgar bordlades

§ 20. Inkomna motioner: Inga inkomna motioner

§ 21. Övriga fr̊agor: Följande noteringar gjordes under mötet rörande övriga
fr̊agor:

• Det beslutades att överblivna/uttjänta korgar ska säljas till ett
försäljningspris av 1000 kronor (för korgar i gott skick) och 800
kronor (för korgar i mindre gott skick). Korgarna ska i första
hand erbjudas till klubbens medlemmar och i andra hand till
övriga intresserade.

• SKF har option att köpa fem stycken gula korgar till ett inköpspris
av 15.000 kronor. Calle informerade om att ett inköp medelst ex-
terna medel (sponsring) är nära förest̊aende.

• Det diskuterades att d̊a vi f̊att in 4.000 kronor i bidragsl̊adan s̊a
bör vi ansl̊a ett meddelande om att detta bidragit till inköp av
en stycken korg, för att p̊a s̊a sätt visa hur frivilligbidrag bidrar
till att förbättra banan och därigenom förhoppningsvis främja
fortsatta frivilligbidrag.

• Det diskuterade huruvida utkastrampen vid OB för h̊al 30A (tid-
gare S13, tv̊a h̊al efter Hellhole) behöver förbättras d̊a den sluttar
utför med snubbelrisk. Fr̊agan hänskjuts till bangruppen.

§ 22. Mötet avslutas

Protokollets sekreterare: Erik Westerberg

Protokollet justerat av: Peter Gustavsson och Linus Olsson

Korrektur: Calle Hansén och Joakim Berglund


