BLEKNGE PISTOLSKYTTEKRETS
ORDINARIE STYRELSEMÖTE
PROTOKOLL 5/2011

Plats:
Tid:

Örlogshamnen, Karlskrona.
Tisdagen den 23 augusti 2011

Ordinarie
Närvaro
Ersättare
Närvaro
Ronny Andersson (roa)
x
Maria Erngrund (med)
För
Rune Andersson (ran)
x
Jan-Erik Karlsson (jek)
x
Pär Karlsson (pkn)
x
Daag Nyman (dnn)
Förh
Selim Neziraj (snj)
Förh
Marcus Olsson (mon)
x
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
Ronny mailar styrelsen den aktuella behållningen och om vi erhållit
bidraget från Blekinge Idrottsförbund. Beslutades att betala
lunchkostnaden, 275 kr, vid förbundsmötet.

§ 5

Inkommande – avgående skrivelser
Inkommande: ¤Kallelse till FOS årsmöte ¤Tävlingsinbjudningar ¤
Resultatlistor ¤Rapport från kretskonferens och förbundsmöte ¤SPSF
nyhetsbrev 1/11, fören.utskick 2/11, info-media, räkning ¤Reseräkning
¤Anteckningar möte om SM 2012 ¤ Förslag ang. kretsutbildning
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Avgående: ¤Resultatlistor kretsens precisionsserie ¤Protokoll från 2011
¤Kallelse till styrelsemöte
§ 6

Rapport från förbundsmötet
Pär rapporterade från förbundsmötet och kretskonferensen som hölls
fredagen och lördagen innan förbundsmötet.

§ 7

Sanktion av tävlingar
Begäran att meddela de nationella fält och bantävlingar man avser att
ran
arrangera 2012 sänds till klubbarna. Svar skall vara inne senast 1 oktober
varefter kretsen sänder ansökan till förbundet.

§ 8

Utbildning
Pär sänt förfrågan till SISU angående bidrag till den startade
utbildningen i säk-B.

§ 8

SM-kommittén tillfrågas om de kan samordna vapenkontrollantutbildning i södra regionen.

pkn

Beslutades att arranger en utbildningsdag i precision lördagen den
1 oktober. Plats: Johannishus pistolbana.

pkn

Samverkande organisationer
Pär rapporterade från styrelsemötet innan semestern där diskussionen
främst handlade om ekonomi och det låga deltagarantalet på DMtävlingarna.

§ 9

Övriga frågor
Torgny rapporterade om kretsens precisionserie.
Marcus rapporterade att pistolbana på Aspö godkänts och att
Drottningskär påbörjat sin skytteverksamhet där. Oklart om de är
medlemmar i vårt förbund, kollas upp.

§ 10

Nästa möte
Nästa möte den 4 oktober 2011, kl 18.30, örlogshamnen Karlskrona.

§ 11

Avslutning
Ordföranden tackade för visat intresse och förklarade mötet avslutat.

Pär Karlsson
Ordförande

Rune Andersson
Sekreterare
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pkn

