20 februari 2016
Brostugan
Ekerö
Sverige
Protokoll fört vid årsmöte för Stockholm-Kärsön Frisbeeklubb
Närvarande: Calle Hansén, Linus Olsson, Björn Forsberg, Anders Bülow,
Erik Westerberg, Linnea Bülow, Niklas Bergqvist, Peter Gustavsson, Pär
Jaktelius, Martin Ljungberg, Jesper Danielsson, Joakim Berglund, Björn
Pohlman.
§ 1. Mötet förklaras öppnat.
§ 2. Mötet godkänner att kallelse till mötet gått korrekt till.
§ 3. Till årsmötets ordförande väljs Peter G.
§ 4. Till årsmötets sekreterare väljs Erik W.
§ 5. Till justeringsmän för årsmötet väljs Niklas B och Martin L.
§ 6. Mötet godkänner dagordningen.
§ 7. Årsmötet godkände dagordningen.
§ 8. Niklas B gick igenom förra verksamhetsåret.
§ 9. Peter Gustavsson gick igenom årsredovisningen för 2015.
§ 10. Pär Jaktelius redovisade klubbens inventarier.
§ 11. Baserat på faktiska intäkter för 2015 presenterade Peter G en uppskattning av de intäkter som är kan förväntas under 2016 enligt:
• Medlemsavgifter: 8.500 kronor
• Östsvenska Frisbeesportdistriktet: 5300 kronor
• Försäljning av korgar: 6.750 kronor
• Intäkter från tävlingar, främst Kärsötouren: 15.000 kronor
• Event och discuthyrning: 0 kronor
• Totalt drygt 35.000 kronor
I samband med denna mötespunkt meddelades även att klubbens kapital inför 2016 uppgår till ca 11.000 kronor
§ 12. Styrelsens rekommendation av medlemsavgifter godkändes:
• Vuxen 250 kr, Junior 50 kr, familj 400 kr
• Alternativ för den som vill bidra till gräsklipparen: Nytt kombo

(Medlemsavgift, Kärsötouren, bidrag till gräsklipparen):
– Vuxen 1.000 kr
– Junior 800 kr
– Familj 1150 kr
• Förtydligande och tillägg till protokollet: En Kombo skall innehålla Medlemsavgift, ETT årskort på Kärsötouren samt bidrag
till gräsklipparen.
§ 13. Peter G redogjorde för klubbens förväntade utgifter 2016 enligt:
• Inköp av gräsklippare 28000 kr
• Drivmedel och service 2500 kr
• Försäkring mot gräsklipparolyckor och stöld 700 kr
• Två lag i Stockholms discgolfserie 400 kr
• SEB bankkort, årsavgift och Swish 1000 kr
• Begagnad container 5000 kr
Under denna punkt diskuterades att en container kan komma att kosta mer än 5000 kronor och att en kostnad upp till 10000 kronor ryms
inom årets budget – utgående från klubbes egna kapital och årets
förväntade inkomster och utgifter. Vidare diskuterades att eventuella opportunisktiska korginköp i samband med Slottstouren, men att
inköp av lämplig container till gräsklipparen ska ha prioritet över nya
korgar.
§ 14. Följande beslut fattades under punkten “Klubbens ambitioner”:
• Jocke volonterade och valdes att handha hemsidan
• På begäran av Jocke så besludes också att all input till uppdateringar av hemsidan skall komma via styrelsen
• SKFK skall delta i Idrottens Dag i Hagaparken
• Styrelsen skall utröna huruvida SKFK kan och får använda det
uttjänta pumpstationshuset vid hål ett
• Att eventuella event får beslutas om alltefterssom förfrågningar
dyker upp
• Att samarbeta med Discsport om uthyrning av discar vid event,
dvs vi hänvisar till uthyrning via Discsport och sedan delar Discsport & SKFK lika på intäkterna
§ 15. Banan. Det beslutades att:
• Det skall kallas till fyra städdagar
• Den första städdagen skall förläggas till söndagen 10 april
§ 16. Tävlingar. Årsmötet beslutade att:

• Kärsötouren
– Det skall gå att betala årsavgift med Swish (föredraget alternativ) eller genom insättning av 450 kronor på konto
– Det skall gå att betala per tävling med Swish (föredraget
alternativ) eller kontant
– Acepotten hanteras med kontanter (inbetalning och utbetalning)
– Indelning av tävlande i de olika tävlingsklasserna skall baseras på slutresultaten i Kärsötouren 2015 enligt:
∗ Motion: Högre scores än +10
∗ Advanced: Scores från +10 till -24
∗ Open: Lägre scores än -24
• Det är tillåtet för var och en att anmäla sig till en bättre tävlingklass
än i basindelningen anger
• Bansträckningarna (onsdag, lördag1, lördag2) från 2015 behålls
• Första tävlingstillfället är lördagen 23e april
• Till Stockholms discgolfserie besludes att vi anmäler två lag där
Niklas är kapten/lagledare/sammankallende för lag 1 och Jesper
D för lag 2.
• Beslutades att Kärsö Open på Kärsön skall förläggas till 24 september, men att detta kan komma att omprövas om lämpligare
datum (i relation till hur andra Stockholmstävlingar i mälartouren
förläggs) hittas.
• Korv-, Hamburgare- och kaffeförsäljning skall arrangeras i anslutning till påskkastet. Jesper D volonterade att ta huvudansvaret
på plats, och samtliga närvarande från SKFK förväntas hjälpa
till efter avslutat tävlande.
• Klubbmästerskapet skall hållas som ett separat event lämplig
söndag, datum kommer att beslutas om några veckor när Mälartourens
schema är lagt.
§ 17. Årsmötet valde följande styrelse för 2016:
• Peter Gustavsson, Ordförande
• Erik Westerberg, Kassör
• Niklas Bergqvist
• Björn Pohlman
• Martin Ljungberg
§ 18. Årsmötet valde följande bangrupp
• Martin L (sammankallande), Niklas B, Björn P, Björn F, Linus

O och Pär J.
§ 19. Redovisning och eventuell revidering av klubbens stadgar Denna punkt
bordlades. För den intresserade så finns stadgarna att läsa på vår
hemsida och om någon vill lyfta frågan om eventuell revidering så kan
detta göras till nästa årsmöte.
§ 20. Inkomna motioner: Inga inkomna motioner
§ 21. Övriga frågor:
• Calle informerade om att Svenska Frisbeeförbundet fått in 80000
kronor som det går att ansöka medel. Det redovisades inte till
vilket ändamål dessa medel kan sökas – enligt uppgift dock ej för
banarbeten – och det antyddes dessutom att det är förenat med
en hel del arbete och administration att ansöka om dessa medel.
• Erik påminde om att det går att få av kommunen avlönade sommararbetare under förutsättning att SKFK kan handhålla arbetsledare. Detta kan användas till lättare banarbete och röjning om
det skulle vara aktuellt.
§ 22. Mötet avslutades
Protokollets sekreterare: Erik Westerberg
Protokollet justerat av: Niklas Bergqvist och Martin Ljungberg
Korrektur: Calle Hansén och Joakim Berglund

