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STYRELSEPROTOKOLL 6/09

Tid:
Plats:
Närvarande:

Tisdagen den 8 december 2009, kl. 18.30.
Luftvapenhallen, Karlskrona.
Ru-A, Ro-A, HF, J-E-K,P-K, S-N, M-O,T-S.
Adjungerad: Valberedningens ordförande G-P.

§ 1

Ordföranden hälsade de närvarande välkomna och
förklarade dagens sammanträde öppnat.

Mötet
Öppnas

§ 2

Föreliggande dagordning godkändes.

Dagordningen

§ 3

Föregående protokoll nummer 4 och 5 granskades och lades med
godkännande till handlingarna.

Föregående
protokoll

§ 4

Ro-A föredrog Kretsens ekonomi som är bra.

Ekonomi

§ 5

Inkomna skrivelser(bl.a.)
• Föreningsutskick 5/2009
• Resultatlista
• Protokoll från SSM-AU
• Information från förbundets valberedning
• Inbjudan till landsdelskonferensen o SSM-årsmöte

Inkomna och
avgående
skrivelser

Avgående skrivelser(bl.a.)
• Information från förbundets valberedning
• Handlingar fältskytteserien 09-10
• Styrelseprotokoll 1 till 5, årsmötesprotokoll
• Begäran om sanktion av tävlingar till förbundet
• Kallelse till styrelsemöte
§ 6

Årsmötet hålls lördagen den 20 mars 2010 i Munkagården, Karlshamn.

Årsmötet

• Inga motioner inlämnade.

Motioner

• P-Ks förslag om kretsmästerskapen sänds ut på remiss till klubbarna
med kretsmeddelande 3. Svar senast 31/1 2010. Tas upp på årsmötet
som en hänskjuten fråga

Hänskjutna
frågor

• G-P redogjorde hur valberedningen kommer att arbeta bl.a. kommer
klubbarna att få ge sina synpunkter.

Valberedningen

• Supéavgiften är oförändrad, 150 kronor per person. Styrelsen,
valberedningens ordförande och inbjudna gäster bjuds på supén.

Supén

• Hedersordförande med fru och representant från Blekinge Skyttesportförbund inbjuds att delta vid årsmötet med supé.

Övrigt
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§ 7

P-K föredrog långtidsplanen 2009 – 2016 och datum för årets krets-.
tävlingar. Beslutades att sända planen till klubbarna med kretsmeddelandet.

Tävlingsprogram
2010

§ 8

G-P berättade vad som kommer att avhandlas på landsdelskonferensen den 13 februari 2010 i Alvesta. I anslutning till konferensen
har SSM-syd sitt årsmöte. Att representera kretsen på konferens och
årsmöte utsågs Ru-A och Ro-A som ordinarie.
M-O och J-E-K utsågs som ersättare.
Beslutades att kretsen bekostar konferenskostnaden, 600 kronor.

Lansdelskonf.
SSM-årsmöte

§ 9

P-K

rapporterade från Blekinge Skyttesportförbund. Alla sektioner
förutom lerduva och viltsektion harbemannats. Till vinterlägret har
12 pistolskyttar och 15 gevärsskyttar anmält sig.

Samverkande
Organisationer

§ 10

M-O föreslog en träningshelg för nybörjare med möjlighet att pröva
på olika discipliner varvat med teknikövningar och teori. Genomförs
lämpligen under våren i Ronneby som ligger centralt och har bra bana
och lokaler. M-O fick uppdraget att arbeta vidare med projektet.

Utbildning

§ 11

Roger T som ingår i förbundets valberedning har via brev till kretsen
ställt en förfrågan om vi har lämpliga kandidater att föreslå till
förbundsstyrelsen. Ingen hade något förslag.

Övriga frågor

Vid diskussioner om vilka möjligheter Blekinge har att arrangera
SM-tävlingar har pär på bland annat kretskonferensen framfört att vi i
Blekingekretsen endast kan hjälpa till, inte arrangera.
Ru-A uppmanar via kretsmeddelande som sänds ut före jul, klubbarna att
innan 31 januari 2010 komma mad förslag på klubbmedlemmar som gjort
sig förtjänta av förtjänstmedalj. Lista på vilka som tidigare erhållit medaljer
bifogas. Även viktigt att klubbarna till ovan nämnda datum sänder in
årsrapporten för verksamhetsåret 2009.
§ 12

Styrelsemöte i Luftvapenhallen, Karlskrona, 9 februari 2010 kl. 18.30.

Nästa möte

§ 13

Ordföranden tackade för visat intresse, önskade närvarande mötesdeltagare
en God Jul och Ett Gott Nytt År och förklarade därefter mötet avslutat.

Avslutning

