BLEKNGE PISTOLSKYTTEKRETS
ORDINARIE STYRELSEMÖTE
PROTOKOLL 3/2011

Plats:
Tid:

Örlogshamnen, Karlskrona.
Tisdagen den 12 april 2011

Ordinarie
Närvaro
Ersättare
Närvaro
Ronny Andersson (roa)
x
Maria Erngrund (med)
xx
Rune Andersson (ran)
x
Jan-Erik Karlsson (jek)
x
Pär Karlsson (pkn)
x
Daag Nyman (dnn)
förh
Selim Neziraj (snj)
x
Marcus Olsson (mon)
förh
Adjungerad:
Torgny Stymell (tsl)
x
X=Närvaro XX=Ersätter ordinarie Förh=Anmält förhinder ---=Frånvarande

§ 1

Mötets öppnande

Ansv

Ordföranden Pär Karlsson 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
Betalt årsavgift till SSM, grundavgift 800 kronor pluss 2 kronor per aktiv
medlem(270 st).
Verksamhetsrapporten för 2010 som ligger till grund för bidraget från
Blekinge Idrottsförbund är insänd. Även rapporten för 2009 som av
någon anledning inte kom fram föregående år, är insänd med
förhoppningen att vi får bidraget retroaktivt.
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§ 5

Inkommande – avgående skrivelser
Inkommande: ¤Revisionsberättelse ¤Årsberättelse SSM ¤Kallelse till
lansdelskonferens och SSM-årsmöte ¤Tävlingsinbjudningar ¤Sammanställning av årsrapporter ¤Vägledning kretsrapport ¤Protokoll
¤Adressuppgift ¤Kallelse till information och upptaktsmöte SM, 2012
Avgående: ¤Kretsmeddelande(motioner mm) ¤Inbjudan årsmöte
¤Handlingar årsmöte ¤ Resultatlista fältskytteserien ¤Verksamhetsrapport 2009 och 2010 till Blekinge Idrottsförbund ¤Yttrande motioner ¤
begäran om utträde från Karlsktona pistol o sv.krutsklubb ¤Dagordning

§ 6

Förbundets årsmötet, Kretskonferens
Förbundets 75:e årsmöte hålls den 12 juni och kretskonferensen de 11
juni med en eventuell krishanteringsdag fredagen den 10 juni. Årsmötet
hålls på Riddarhusutet i Stockholm.
Pär utsågs att representera kretsen och kretsen står för de kostnader som
blir utöver de som förbundet betalar.

§ 7

Rapporter
a Landsdelskonferensen: Pär och Jan-Erik rapporterade. Enkät till
klubbarna gicks igenom. Bidragen kommer att minska framöver.
Växande problem med skjutbanor. Klubbarnas kompetens när det gäller
utfärdande av föreningsintyg ifrågasätts av polisen. Dialog med posten
när det gäller att skicka vapen. Jubileumsmedalj i samband med jubileet
kan beställas av föreningarna. Krishantering diskuterades.

b SSM-årsmötet/SM 2012: Inga förändringar i styrelsen. Diskussion om
SM 2012 där intresset från kretsarna varierade. Beslutades att SM 2012
hålls i Skillingaryd och att varje krets utser representant till ett möte som
planerats till 16 maj på skjutfältet i Skillingaryd.
Som kretsens representanter till mötet 16 maj utsågs Pär och Selim.
Beslutades att kalla föreningarna till en träff på Ronneby skjutbana
torsdagen den 19 maj där kretsens medverkan vid SM:et planeras.
§ 8

Samverkande organisationer
Pär rapporterade från Blekinge Skyttesportförbunds årsmöte. Ny
ordförande blev Håkan Sigurdsson från Gammalstorp och 4 nya
ledamöter utsågs till styrelsen.
Pär har även deltagit i en konferens i Flensburg om idrottens framtid,
ledarproblemen, försäkringar mm som arrangerades av Blekinge
Idrottsförbund.
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§ 9

Utbildning
På skyttedagen som genomfördes i Johannishus deltog 11 skyttar med
Jonas Hubner från Salem som ledare. Dagen blev mycket uppskattad.
Säk-B utbildningens första träff genomförs samtidigt som
föreningsträffen den 19 maj i Ronneby.

§ 10

Övriga frågor
Torgny redogjorde för kretsens precisionsserie 2011.
Maria föreslog att en skyttedag med precisionsskytte arrangeras. Vi
funderar var och en till nästa möte
Jan-Erik föreslog en utbildningsdag för de som skall medverka som
skjutledare vid SM 2012. Planeras till våren 2012.
Beslutades att protokollen läggs ut i originalutförande på hemsidan samt
sänds via mail till klubbarna och förbundet.
Uppdatering av styrelseuppgifter görs och sänds ut till föreningarna.

§ 11

Nästa möte
Nästa möte den 7 juni 2011 kl 18.30, örlogshamnen Karlskrona

§ 12

Avslutning
Ordföranden tackade för visat intresse och förklarade mötet avslutat.

Pär Karlsson
Ordförande

Rune Andersson
Sekreterare
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ran

