Blekinge Pistolskyttekrets
Mötesprotokoll 5/08

Närvarande
Följande personer närvarade: PK, J-EK, TS, Ro-A, MT, FO och OC.

1.

Mötets öppnande:
Ordföranden öppnade det stadgeenliga mötet med Bl Pistolskyttekrets
klockan 1835 den 081030 i Vedeby.

2.

Dagordningen
Föreliggande dagordning godkändes.

3.

Föregående protokoll
Föregående mötesprotokoll gicks igenom och godkändes
Protokollet från det konstituerande mötet gicks igenom och godkändes.

4.

Ekonomi
Kassören redogjorde för kretsens ekonomi, kretsens innehav av obligationer
har omplacerats.

5.

Inkommande - utgående skrivelser
Inkommande:
Resultatlistor från diverse tävlingar.
Inbjudan till olika tävlingar.
Diverse protokoll.
Föreningsutskick 3 & 4 från SPSF.
Inbjudan till FOS, Adventsvesper.
Verksamhetsberättelse FOS.
Utgående:
Begäran om sanktionering av nat tävling.
Kallelse till kretsmöte.

6.

Årsmötet.
Datum för årsmötet fastställs till den 21/3-09.
Sammankallande i valberedningen inbjuds till nästa möte.

7.

Sanktioner av tävlingar.
Kretsbantävling i samband med KM Nat Helmatch den 12/10 sanktionerades.
Följande tävlingar kommer att skickas till förbundet för sanktionering:
Skattjakten 19/4
Mårtensträffen 25/10
Jämjöträffen 26/4
Brunnstrofén 24/5

8.

Samverkande organisationer
fina resultat från tävlingar. En konferens har
genomförts där det blev mycket diskussioner rörande sammanslagningen av
Bl.USKF: Rapporterades

förbunden.
Den 19/11 kommer det att genomföras ett möte mellan de
olika förbunden i Blekinge för att diskutera sammanslagningen.

BL.USKFB/ BL.SSF:

9.

Utbildning
Inget nytt i frågan gällande utbildning i SÄKB och klubbtränare
Inbjudan till vinterlägret utskickad.

10.

Övriga frågor.
MT redogjorde för det utkast till förslag på hur KM-09 kan genomföras,
förslaget är på remiss inom styrelsen.
MT överlämnade en ansökan från KFIK om utträde ur SPSF fr.o.m. 090101.
Kretsstyrelsen beviljade KFIKs ansökan.
Kretsstyrelsen beslutade även att inget KM springskytte skall genomföras tills
vidare p.g.a. bristande intresse från klubbarna.
Fältserien har startad totalt är 8 lag från 3 klubbar anmälda.
Styrelsen beslutade att via mail tillskriva SPSF och efterhöra om de har
några direktiv och riktlinjer för att underlätta klubbarnas verksamhet efter
sammanslagningen till ett förbund, bl a. vad som gäller om klubbarna vill
fortsätta skjuta både nationellt och sport.

11.

Nästa möte
Den 11/12 kl. 1800 i preliminärt i Vedeby.

12.

Avslutning
Ordföranden tackade deltagarna och avslutade mötet kl. 2005.

Protokollförare:
Justerat av:

