BLEKNGE PISTOLSKYTTEKRETS
ORDINARIE STYRELSEMÖTE
PROTOKOLL 4/2011

Plats:
Tid:

Örlogshamnen, Karlskrona.
Tisdagen den 7 juni 2011

Ordinarie
Närvaro
Ersättare
X
Ronny Andersson (roa)
x
Maria Erngrund (med)
--Rune Andersson (ran)
x
Jan-Erik Karlsson (jek)
x
Pär Karlsson (pkn)
x
Daag Nyman (dnn)
förh
Selim Neziraj (snj)
förh
Marcus Olsson (mon)
--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
Utskick av protokoll och styrelseuppgifter kvarstår, protokollet lades
med godkännande till handlingarna.

§ 4

Ekonomi
Ekonomin är god, kassabehållningen är 37 356 kronor. Vi har ännu ej
erhållit några bidrag för 2011. Kostnaden för Jonas Hübner på
utbildningsdagen blev 1 875 kronor.

§ 5

Inkommande – avgående skrivelser
Inkommande: ¤Tävlingsnbjudningar ¤ Resultatlistor ¤Handlingar till
kretskonferens och förbundsmöte ¤
Avgående: ¤Anmälan till konferens och förbundsmöte ¤ Inbjudan till
kretsens precisionsserie ¤Kallelse till styrelsemöte
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ran

§ 6

Förbundsmötet
Pär är anmäld till förbundsmötet och kretskonferensen. Beslutades att
kretsen betalar den förlorade arbetsförtjänsten Pär har.

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: Handlingarna till kretskonferensen gicks igenom.
§ 7

Tävlingsgrupp, SM 2012
Pär rapporterade från träffen den 19/5 i Ronneby där 10 st deltog.
Vi kan bemanna två stationer men önskemålet från tävlingsledningen är
tre stationer. Vi undersöker om detta är möjligt.
För de som deltar som funktionärer får boende de dagar man hjälper till.
Pärs rapport bifogas.

§ 8

Samverkande organisationer: Inget att rapportera

§ 9

Utbildning
Säk-B: Pär anmäler ca 12 deltagare till SISU. Pär håller i utbildningen.

§ 10

SM 2012: Vapenkontrollutbildning februari/mars 2012 och
funktionär/skjutledarutbildning mars/april 2012.

pkn

Precisionsskyttedag arrangeras i slutet av september.

roa

Övriga frågor
Ronnys förslag att styrelsens ledamöter och suppleanter i fortsättningen
anmäler sig till styrelsemötena antogs.

§ 11

Nästa möte
Nästa möte tisdagen den 23 augusti kl 18.30 i örlogshamnen, Karlskrona.

§ 12

Avslutning
Ordföranden tackade för visat intresse och förklarade mötet avslutat.

Pär Karlsson
Ordförande

Rune Andersson
Sekreterare
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