Blekinge Pistolskyttekrets
Mötesprotokoll 4/08

Närvarande
Följande personer närvarade: PK, J-EK, TS, Ru-A, MT och OC

1.

Mötets öppnande:
Ordföranden öppnade det stadgeenliga mötet med Bl Pistolskyttekrets
klockan 1830 den 0800904 i Vedeby.

2.

Dagordningen
Föreliggande dagordning godkändes.

3.

Föregående protokoll
Föregående mötesprotokoll gicks igenom och godkändes
Protokollet från det konstituerande mötet fanns ej tillgängligt, gås igenom vi
nästa möte.

4.

Ekonomi
Kassören var ej närvarande.

5.

Inkommande - utgående skrivelser
Inkommande:
Resultatlistor från diverse tävlingar.
Inbjudan till olika tävlingar.
Förbundsprotokoll.
Arbetsbeskrivning för landsdelarna.
Information i blyfrågan.
Anmälan om kretsrekord.
Utgående:
Anmälan deltagande till förbundsmötet.
Information i blyfrågan.
Kallelse till kretsmöte.

6.

Rapport från förbundsmötet.
Protokollet utskickat till klubbarna.
P K deltog vid förbundsmötet och redogjorde kort för vad som avhandlats vid
detsamma, följande ämnen hade avhandlats: ny skjuthandbok, hemsidan,
sammanslagningen mellan förbunden, miljö samt blyfrågan.
Besluten på inlämnade motioner gicks igenom.

7.

Sanktioner av tävlingar.
Påminnelse till klubbarna om att skicka in tävlingar för sanktionering till
kretsstyrelsen.

8.

Samverkande organisationer
Kort information från Bl Ungdomskytteförbund och Sportskytteförbundet.
Samarbetskommittén har påbörjat sitt arbete. Träningsdag i luft skall
genomföras. Skyttarna från Blekinge har under året haft ett antal
framstående framgångar.

9.

Utbildning
Förfrågan skall göras till Skåne kretsen om vi kan få hjälp med utbildning i
SÄK B.
Förfrågan till klubbarna om det finns behov av klubbtränarutbildning, vid litet
intresse från klubbarna ev. utbildning tillsammans med Skåne kretsen.

10.

Övriga frågor.
Årsmötet planeras till den 21/3-09 i Munkagården.
KM -09. Diskussion angående terrängproblemet för KM fält, MT tar fram ett
förslag till nästa möte.
Info från KFIK ang. framtiden, KFIK kommer ej att kunna genomföra några
kruttävlingar i framtiden.
Kretsbaneserien slutförd, totalt 27 starter, mindre än hälften genomförde hela
tävlingen.
Utkast till inbjudan fältserien gicks igenom och godkändes, beslut om utskick
till klubbarna.
Utskick av kretsmeddelande med påminnelse om att motioner inför 2009
skall vara kretsen tillhanda senast 1/12-08.
Sammankallande i valberedningen inbjuds till nästa möte.

11.

Nästa möte
Den 30/10 kl. 1830 i Vedeby.

12.

Avslutning
Ordföranden tackade deltagarna och avslutade mötet kl. 2025.

Protokollförare:
Justerat av:

