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STYRELSEPROTOKOLL 4/09

Tid:
Plats:
Närvarande:

Tisdagen den 25 augusti 2009, kl. 18.30.
Luftvapenhallen, Karlskrona.
Ru-A, MO, J-EK, PKoch TS.

§ 1

Ordföranden PK hälsade de närvarande välkomna och
förklarade dagens sammanträde öppnat.

Mötet
öppnas

§ 2

Föreliggande dagordning godkändes.

Dagordningen

§ 3

Föregående protokoll godkändes och lades till handlingarna.

Föregående
protokoll

§ 4

Kassören var inte närvarande. Beslutades att betala medlemsavgiften,
250 kronor, till FOS.

Ekonomi

§ 5

Inkomna skrivelser(bl.a.)
• Tävlingsinbjudan
• Resultatlistor
• FOS - Verksamhetsberättelse, årsavgift

Inkomna och
avgående
skrivelser

Avgående skrivelser(bl.a.)
• Inbjudan till banserie
• Resultat banserie
• Kallelse till styrelsemöte
§ 6

De flesta motioner enligt förbundets rekommendationer. Vår motion avslogs. Rapport från
Blekinge har inte någon representation i förbundsstyrelsen i och med att
förbundsmötet
GP inte ställde upp till omval.
Bertil Krokhammar mottog utmärkelsen årets ungdomsledare.
Kretskonferensen: PK tog upp Bräkne-Hoby Skytteförenings medlemsansökan
som skapade en del huvudbry. Resultatet blev att vi använder de nya
ansökningshandlingarna. PK har sänt över till nämnd förening men har
inte fått något svar.

§ 7

Ru-A sänder ut kretsmeddelande med begäran att klubbarna sänder in
vilka nationella tävlingar man tänker arrangera 2010.

§ 8

Eventuellt arrangera en klubbtränarutbildning i samarbete med
Utbildning
Kristianstadskretsen. PK undersöker klubbarnas behov.
Vi beslutade att genomföra Säk-B utbildning i samband med styrelsens
möten. Vi bjuder vid dessa tillfällen in representanter från klubbarna.
Diskuterades att genomföra träningshelg under 2010. Lämplig plats i Ronneby.
MO fick i uppdrag att utreda hur vi genomför dessa aktiviteter.

Sanktion av
tävlingar
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§ 9

PK hade inget speciellt att rapportera från Blekinge Skyttesportförbud.

Samverkande
organisationer

§ 10

PK tog upp frågan om behovet av e-postadresser på hemsidan.
Beslutades att ha det och att dessa länkas till den egna adressen.
PK meddelar den webbansvarige detta.
MO framförde en förfrågan om felgraverade medaljer som inte delades
ut vid årsmötet. Ru-A kollar upp detta.

Övriga frågor

§ 11

Nästa styrelsemöte i luftvapenhallen, Karlskrona,, den 20/10 2009 kl. 18.30.

Nästa möte

§ 12

Ordföranden tackade för visat intresse och förklarade mötet avslutat.

Avslutning

Vid protokollet

Justeras
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