BLEKNGE PISTOLSKYTTEKRETS
ORDINARIE STYRELSEMÖTE
PROTOKOLL

Plats:
Tid:

Luftvapenhallen, Karlskrona.
Tisdagen den 9 januari 2010.

Närvarande: Ordförande, fyra ledamöter och en ersättare.
Förhinder: En ledamot och två ersättare.
Adjungerad: Valberedningens ordförande.

§ 1

Mötets öppnande
Ordföranden hälsade de närvarande välkomna till styrelsemötet och
förklarade det öppnat.

§ 2

Förslag till dagordning
Den föreslagna dagordningen godkänndes.

§ 3

Föregående protokoll
Efter rättning av några stavfel, lades föregående protokoll med
godkännande till handlingarna.

§ 4

Ekonomi
Ekonomin är god. Vid bokslutet för 2009 fanns 32 172 kronor i kassan.
Överskottet för verksamhetsåret 2009 blev 5 471 kronor.

§ 5

Inkommande – avgående skrivelser
Inkommande: ¤AU-protokoll SSM ¤Inbjudantävlingar ¤ Handlingar
till landsdelskonferens och SSM-årsmöte ¤ Förfrågan från förbundet om
kretsM i fält ¤ Motioner till förbundsmötet ¤ Revisionsberättelse
Avående: ¤Protokoll6/2009 ¤Svar till förbundet angående kretsM fält
¤Resultatlistor från fältskytteserien ¤Kallelse till styrelsemöte
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§ 6

Årsmötet
1 Inbjudan: Ett förslag till inbjudan förevisade och godkänndes. Trolle i
Karlskrona leverar maten. Beslutades att beställa fläskfile.
I övrigt som tidigare år.
2 Verksamhetsberättelse: Fyra av åtta föreningar har sänt in sin
årsrapport. Ändringar och justeringar gjordes. Kompletteras med saknade
uppgifter och sänds ut senast i början av vecka 4.
3 Budgetförslag: Budgetförslag för 2010 togs fram. Föreläggs årsmötet.
4 Motioner till kretsen: Inga motioner har inkommit.
5 Till årsmötet hänskjutna frågor: Frågan hur vi skall hantera
kretsmästerskapen i framtiden tas upp vid årsmötet. Ingen respons på
tidigare skrivelser till klubbarna. Vad skall prioriteras. Skall något tas
bort eller ska vi ha ett brett utbud. Ytterligare en skrivelse i ärendet
tillsänds klubbarna där de ombeds att ha med sig synpunkter till
årsmötet.
6 Förbundsmotioner: Kretsstyrelsen beslutade att rekomendera årsmötet
att besluta enligt följande: Bifalla motion 1, 3, 4, 6, 12, 13, och 14.
Avslå motion 4/09, 5/09, 6/09, 2, 5, 8, 9,och 10.
Bordlägga och utreda motion 7 och 11.
7 Förtjänsttecken: Inga förslag inkomna. Inga förslag från kretsstyrelsen.
8 Priser, plaketter: Genomgång av vilket behov av vandringspriser görs.
Plaketter finns och erfodrligt antal lämnas till gravyr.
Till fältskytteserien beställs priser till vinnande lag i de två divisionerna
och pris till bästa skytt i respektive division.
9 Övrigt: Valberedningens ordförande rapporterade om valberedningens
arbete. Man har sänt en skrivelse till klubbarna med begäran om förslag
på ledamöter/ersättare men ingen klubb har hört av sig. En ordinarie
ledamoten lämnar styrelsen pga. arbetet/studier. Valberedningen har
några namn man arbetar med.

§ 7

Sanktion av kretstävlingar
Styrelsen sanktionerade följande tävlingar där en kretstävling in
precision läggs in:
19 juni, DM i snabb och standardpistol
10 juli, DM i sport och grovpistol
19 september, nationell helmatch
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§ 8

Samverkande organisationer
Inget av vikt att rapportera.

§ 9

Övriga frågor
De som utsetts att representera kretsen vid Landsdelskonferensen/SSMårsmötet har samtliga fått förhinder. Ingen av de övriga i styrelsen har
möjlighet att delta. Undersöks om någon klubbfunktionär kan
representera kretsen.

§ 10

Nästa möte
Direkt efter årsmötet den 20 mars 2010, hålls det konstituerande
styrelsemötet.

§ 11

Avslutning
Ordföranden tackade för visat intresse och förklarade mötet avslutat.
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