BLEKNGE PISTOLSKYTTEKRETS
ORDINARIE STYRELSEMÖTE
PROTOKOLL 3/2010 (web)

Plats:
Tid:

Luftvapenhallen, Karlskrona.
Torsdagen den 8 april 2010

Närvarande:
Anm. förhinder:
Frånvarande:
§ 1

Ordförande, tre ordinarie samt en suppleant.
Två ordinarie samt en suppleant
En ordinarie samt en suppleant

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

§ 2

Förslag till dagordning
Den föreslagna dagordningen godkänndes.

§ 3

Föregående protokoll
Föregående protokoll med godkännande till handlingarna.

§ 4

Ekonomi
Kassören ej närvarande.

§ 5

Inkommande – avgående skrivelser

§ 6

Inkommande: ¤Adressändring ¤Propositioner nya stadgar ¤Inbjudan
till hemortens banor ¤Valberedningens förslag ¤Inbjudan, FOS
årsstämma ¤Protokoll, FOS
Avående: ¤Protokoll 1/2010 ¤Inbjudan till årsmötet ¤Handlingar till
årsmötet ¤Resultatlistor från fältskytteserien ¤Kretsens svar angående
motioner och propositioner ¤Kallelse till styrelsemöte
Förbundsmötet
Kretsordförandekonferens och Förbundsmöte hålls den 12 och 13 juni
2010 i Stockholm. Beslutades att ordföranden representerar kretsen.
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§ 7

Tävlingsgrupp
Beslutades att tävlingsgruppen träffar två representanter till en träff i
Ronneby den 6 maj kl 18.30. Det som kommer att diskuteras är
kretsmästerskapen, klubbarnas möjlighet att medverka vid SM 2012,
årets tävlingsprogram och Blekingecupen.

§ 8

Samverkande organisationer
Rapport från SISU Blekinge:s årsmöte där verksamheten med
utbildninga var bäst i Sverige 2009.
Rapport från Blekinge Skyttesportförbund som har haft sitt första
årsmöte. Små förändringar i styrelse och sektioner.

§ 9

Utbildning
Undersöka möjligheten att träffen i Ronneby den 6 maj anordnas som en
utbildning med möjlighet att få bidrag från SISU.
Undersöka möjligheten att anordna en Säk-B utbildning under hösten.
Den tidigare beslutade träningshelgen diskuteras vid nästa möte.

§ 10

Övriga frågor
Inbjudan till årets precisionsserie presenterades och godkänndes.
Inbjudan sänds ut till klubbarna första veckan i maj.
Två representanter till SSM-årsmötet 15-16 maj utses bland de
styrelsemedlemmar som anmält sig till tävlingen.

§ 11

Nästa möte
Nästa möte torsdagen den 3 juni kl 18.30 i luftvapenhallen, Karlskrona.

§ 12

Avslutning
Ordföranden tackade för visat intresse och förklarade mötet avslutat.

Ordförande

Sekreterare
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