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STYRELSEPROTOKOLL 5/09

Tid:
Plats:
Närvarande:

Tisdagen den 3 november 2009, kl 18.30.
Luftvapenhallen, Karlskrona.
Ru-A, Ro-A, J-E-K, PK, SN och TS.

§ 1

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

Mötet
Öppnas

§ 2

Föreliggande dagordning godkändes.

Dagordningen

§ 3

Föregående protokoll har sekreteraren ej skrivit, tas vid nästa möte.

Föregående
protokoll

§ 4

Ro-A föredrog Kretsens ekonomi som är bra. Vi har fått verksamhetsbidraget på 12000 kronor från Blekinge Idrottsförbund och kretsbidraget
på 5000 kronor från förbundet.

Ekonomi

§ 5

Inkomna skrivelser(bl.a.)
• Tävlingsinbjudan
• Resultatlistor
• Anmälan om kretsrekord
• Protokoll från SSM-AU
• Pandemiinformation
• Beviljad dispens ang. KM fält
• Inbjudan till adventsvesper

Inkomna och
avgående
skrivelser

Avgående skrivelser(bl.a.)
• Kretsmeddelande 2
• Inbjudan till fältskytteserien
• Kallelse till styrelsemöte
§ 6

Endast Karlshamns Pk har svarat på begäran i kretsmeddelandet att sända
in vilka nationella tävlingar kretsen skall begära dispens för. Under kvällen
fick vi svar från Jämjö och Johannishus. Vi söker därmed dispens för
följande tävlingar 2010. Skattjakten i Johannishus den 11 april, Jämjöträffen
i Jämjö den 25 april och Mårtensträffen i Karlshamn den 31 oktober.

Sanktion av
tävlingar

§ 7

PK rapporterade från Blekinge Skyttesportförbund. Den nya organisationen
har ännu inte hittat sin form. Man jobbar med hur sektioner mm skall vara
sammansatta. När alla sektionsledare och grenledare skall rapportera på
styrelsemöten tenderar dessa att bli långa.

Samverkande
organisationer
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§ 8

MO ej närvarande. Han får rapportera nästa möte hur han planerat för
kommande utbildningar. Ru-A sänder ut kallelse till SäkB-utbildningen
med sista kretsmeddelandet i december

Utbildning

§ 9

Beslutades att årsmötet 2010 hålls lördagen den 20 mars i Karlshamn.
Ru-A bokar Munkagården. Ru-A undersöker om VPR behöver köpas.

Årsmötet 2010

§ 10

Ro-A behöver en ny portfölj och ett nytt kassaskrin. Beslutades att Ro-A
köper portfölj och kassaskrin. Kostnad ca 500 kronor.

Övriga frågor

TS berättade att det är två dagar till dess att anmälningstiden till
fältskytteserien går ut och hittills har inga lag anmälts.
PK berättade om kretsmästerskapet fält där dispens sökts och beviljats
för att skjuta vapengrupp A, B och R på sju stationer. Bifogas protokollet.
Ru-A ombads sända ut lista med aktuella adresser till styrelsen.
Webbmastern har meddelat PK att alla i styrelsen har tilldelats mailadress
på hemsidan. Mail på dessa adresser vidarebefordras sedan automatiskt till
den egna mailadressen
§ 11

Nästa styrelsemöte i Luftvapenhallen, Karlskrona, den 8/12 2009 kl. 18.30.

Nästa möte

§ 12

Ordföranden tackade för visat intresse och förklarade mötet avslutat.

Avslutning

Vid protokollet

Justeras
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