BLEKINGE PISTOLSKYTTEKRETS
ORDINARIE STYRELSEMÖTE
PROTOKOLL 1/2011 (web)

Plats:
Tid:

Örlogshamnen, Karlskrona.
Torsdagen den 20 januari 2011

Närvarande:
Anm. förhinder:
Frånvarande:
§ 1

Ordförande, fyra ordinarie ledamöter,en suppleant samt
valberedningens ordförande.
Webmaster
En ledamot samt två suppleanter.

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

§ 5

Ekonomi
RoA redovisade Kretsens ekonomiska ställning. Vi har 2010 ej fått
verksamhetsbidrag från Blekinge Idrottsförbund, verksamhetsberättelsen
har av någon anledning ej kommit in. PK kollar detta.

pkn

Inkommande – avgående skrivelser
Inkommande: ¤Tävlingsinbjudan

§ 6

Avgående: ¤Resultat fältskytteserien ¤Anmälan deltagare till
landsdelskonferens/SSM-årsmöte ¤Protokoll 6 ¤Kretsmeddelande
¤Tävlingskalender för 2011 ¤Dagordning
Årsmötet

6.1 Inbjudan: Godkänndes. Munkagården i Karlshamn är bokad.
6.2 Verksamhetsberättelse: Genomlästes och justerades.

ran

6.3 Budgetförslag: Budgeten för 2011 arbetades fram.
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6.4 Motioner till kretsen: Inga motioner inkomna.
6.5 Till årsmötet hänskjutna frågor: Kretsens tävlingar i framtiden.

pkn

6.6 Förbundsmotioner: Inga motioner att behandla.
6.7 Förtjänsttecken: Beslutades att tilldela kretsens förtjänstmedalj i guld
till Olle Fredriksson Jämjö Spk och förtjänst medaljen i silver till Patrick
Nordberg och Ingela Andersson Karlshamns Pk.
6.8 Priser, plaketter: Inget behöver i nuläget köpas.
6.9 Övrigt: Vi bjuder in hedersordföranden Jan Bergh med fru och en
representant från Blekinge Skyttesportförbund till årsmötet.
§ 7

Sanktion av kretstävlingar
Beslutades att sanktionera två kretsbantävlingar. DM sport o grov i Jämjö
den 28 maj och Blekingecupen i Karlshamn den 19 juni.

§ 8

Samverkande organisationer
Blekinge Skyttesportförbund har möte 22/1. Samtidigt har man en
framtidsdag där man disskuterar sportskyttets framtid i Blekinge.

§ 9

Övriga frågor
PK meddelade att Jämjö skytteförening planerar att starta en
pistolsektion.
SM 2012 disskuterades. Kretsens klubbar kan bemanna tre stationer.

§ 10

Nästa möte
Konstituerande mötet direkt efter årsmötet.

§ 11

Avslutning
Ordföranden tackade för visat intresse och förklarade mötet avslutat.

Pär Karlsson

Rune Andersson
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