BLEKNGE PISTOLSKYTTEKRETS
ORDINARIE STYRELSEMÖTE
PROTOKOLL 5/2010 (web)

Plats:
Tid:

Luftvapenhallen, Karlskrona.
Torsdagen den 16 september 2010

Närvarande:
Anm. förhinder:
Frånvarande:
§ 1

Ordförande, sex ordinarie ledamöter samt två suppleanter.
Webmaster.
En suppleant

Mötets öppnande

Ansv

Ordföranden hälsade de närvarande välkomna till styrelsemötet och
förklarade det öppnat.
§ 2

Förslag till dagordning
Den föreslagna dagordningen godkänndes.

§ 3

Föregående protokoll
Föregående protokoll lades med godkännande till handlingarna.

§ 4

Ekonomi
Vi har för närvarande 28 481 kr i kassan.

§ 5

Inkommande – avgående skrivelser
Inkommande: ¤Protokoll ¤Tävlingsnbjudningar ¤ Resultatlistor
¤Protokoll från Förbundsmötet ¤Verksamhetsberättelse från FOS
¤Inbjudan till FOS-information ¤Medlemsavgift FOS ¤ Info från SSMAu ang SM 2012
Avgående: ¤Rapport från kretskonferens/årsmöte ¤Resultatlista,
prcisionsserie 2010 ¤Protokoll 4/2010 ¤Kallelse till styrelsemöte

§ 6

Rapport från Förbundsmötet/Kretskonferensen
PK rapporterade att det varit ett bra kretskonferens. Förbundsmötet var
snabbt genomfört och de nya stadgarna togs utan problem. Bifogar PK:s
rapport, se bilaga 1.
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§ 7

Sanktion av kretstävlingar
Kretsmeddelande sänds ut med begäran att klubbarna sänder in när man
tänker arrangera nationella tävlingar under 2011.

§ 8

ran

Samverkande organisationer
Man har bara haft ett styrelsemöte efter årsmötet i Blekinge
skyttesportförbund där man disskyterade sektionernas sammansättning.
Nästa möte hålls den 22 september.

§ 9

Utbildning
MON framlade sina tankar hur ett skytteträningsläger skulle kunna
anordnas. Lämplig tidpunkt för genomförande bedöms vara i mars 2011.
Vi undersöker om Johannishus bana kan andvändas och om Jonas
Hübner från Salems Pk kan medverka.

§ 10

mon
med

MED tog upp frågan hur vi kan få med fler tjejer/damer i skyttet. Ett sätt
är att fånga upp de som är intresserade till speciella prövapådagar för
tjejer/damer. Frågan tas upp när vi träffar klubbarna angående SM 2012.

mon
med

Behovet av klubbtränarutbildning är stor. Vi kontaktar KenHen och
frågar om han kan planera och hålla i en sådan utbildning under
januari/februari.

pkn

Ny Säk-B har kommit ut. Vi arrangerar en kurs i egen regi för de i
klubbarna som är intresserade. BoA tillfrågas om han är intresserad att
hålla i kursen under två kvällar i november/december.

tsl

Årsmöte 2011
Beslutades att årsmötet hålls den 19 mars. Alla ombads att till nästa möte
fundera var vi skall vara och hur upplägget skall vara.
Valberedningens ordförande bjuds in till nästa möte.
ran

§ 11

Övriga frågor
SSM-au har sänt en begäran att kretsen tillfrågar klubbarn hur man kan
hjälpa till vid arrangerandet av SM 2012. Beslutades att kalla klubbarna
till en träff i Ronneby/F17:s klubbstuga tisdagen den 19 oktober kl.
18.30. Kretsen bjuder på förtäring av något slag.
Vi kommer även i år att arrangera en fältskytteserie. Inbjudan sänds ut
till klubbarna under vecka 38.
SSM 2011 kommer att arrangeras av Kalmar södra och Blekinge skall
utse en bankontrollant. BoA tillfrågas.
Det saknas ett antal resultat på hemsidan. Vi undersöker detta.
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ran
tsl
tsl
pkn

Påminnelse på kretsmeddelandet att motioner måste vara kretsen
tillhanda senast 1 december 2010. Ytterligare en påminnelse sänds den
15 november.
§ 12

Nästa möte
Nästa möte torsdagen den 9 december 18.30, plats örlogshamnen.

§ 13

Avslutning
Ordföranden tackade för visat intresse och förklarade mötet avslutat.

Ordförande

Sekreterare
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ran

