BLEKNGE PISTOLSKYTTEKRETS
ORDINARIE STYRELSEMÖTE
PROTOKOLL 4/2010 (web)

Plats:
Tid:

Örlogshamnen, Karlskrona.
Torsdagen den 3 juni 2010

Närvarnde:
Anm. förhinder:
Frånvarande:

§ 1

Ordförande, två ordinarie ledamöter samt två suppleanter.
En ordinarie och webmaster.
Två ordinarie och 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(3/2010), årsmötesprotokollet och det
konstituerande protokollet lades med godkännande till handlingarna.

§ 4

Ekonomi
Ekonomin är god, kassabehållningen är 28855 kronor. Beräknade
kostnader fram till nästa möte, ca 2000 kronor.

§ 5

Inkommande – avgående skrivelser
Inkommande: ¤Protokoll ¤Tävlingsnbjudningar ¤ Årsberättelse SSMkommittén ¤Handlingar till kretskonferens och förbundsmöte ¤Kallelse
till FOS årsstämma ¤Protokoll, FOS ¤ Resultatlistor
¤ Klubbinformation från förbundet
Avgående: ¤Protokoll 3/2010 ¤Årsmötesprotokoll ¤ Konstituerande
protokoll ¤Handlingar till kretskonferens och förbundsmöte ¤Anmälan
till konferens och förbundsmöte ¤ Tävlingsgruppens inbjudan till
klubbarna ¤Kallelse till styrelsemöte
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§ 6

Förbundsmötet
Ordförande är anmäld till förbundsmötet och kretskonferensen.
Beslutades att kretsen betalar middag den 12/6 och lunchen den 13/6.

6.1 Styrelseberättelse: Styrelseberättelsen granskades, inga anmärkningar.
6.2 Verksamhetsplan: Verksamhetsplanen granskades, inga anmärkningar.
6.3 Budget: Den föreslagna budgeten granskades, inga anmärkningar.
6.4 Valnämndens förslag: Valnämndens förslag diskuterades, inga
anmärkningar.
6.5 Övrigt: Förbundets förslag till ny miljöpolycy diskuterades, inga
anmärkningar. Det är Blekingekretsens tur att utse en representant i
förbundets valberedning. Styrelsen enades om att tillfråga GP om han är
villig att ta det uppdraget.
Handlingarna till kretskonferensen gicks igenom.
§ 7

Tävlingsgrupp, SM 2012
Dåligt intresse från klubbarna gjorde att träffen som planerats av
tävlingsgruppen ställdes in.
Vi gör ett nytt försök under hösten. Det datum som kommer att föreslås
klubbarna är tisdagen den 7 september kl 18.30 i Ronneby/F17:s
klubblokal.
Kretsen hade ingen representant vid SSM-kommitténs möte vid SSM fält
i Halland. Vi vet därför inte vad som beslutades angående SM 2012. Vi
inhämtar information snarast.

§ 8

Samverkande organisationer
Inget att rapportera. Blekinge SDF har styrelsemöte nästa vecka.

§ 9

Utbildning
Beslutet om träningshelg skjuts till nästa möte.
Säk B-utbildning kan köras genom SISU. Inbjudan sänds ut under
augusti.

§ 10

Övriga frågor
Behovet av skjuthandbok diskuterades. Beslutades att en skjuthandbok
köps till de i styrelsen som inte redan har en.
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§ 11

Nästa möte
Nästa möte tisdagen den 24 augusti kl 18.30 i örlogshamnen, Karlskrona.

§ 12

Avslutning
Ordföranden tackade för visat intresse och förklarade mötet avslutat.

Ordförande

Sekreterare
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