BLEKNGE PISTOLSKYTTEKRETS
ORDINARIE STYRELSEMÖTE
PROTOKOLL 6/2011

Plats:
Tid:

Örlogshamnen, Karlskrona.
Tisdagen den 4 oktober 2011

Ordinarie
Närvaro
Ersättare
Närvaro
Ronny Andersson (roa)
x
Maria Erngrund (med)
x
Rune Andersson (ran)
x
Jan-Erik Karlsson (jek)
x
Pär Karlsson (pkn)
x
Daag Nyman (dnn)
x
Selim Neziraj (snj)
För
Marcus Olsson (mon)
För
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
Kassabehållningen är 32 532 kronor.
Ronny meddelade att vårt postgiro är uppsagt till årsskiftet och vi går
därefter över till bankgiro. Klubbarna meddelas i god tid.
Bidraget från SISU, ca 600 kronor, för arrangemanget av
utbildningsdagen i fält har vi ännu ej fått.

pkn
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§ 5

Bidrag
Bidraget från Blekinge Idrottsförbund (Region Blekinge) har de senaste
två åren utblivit. Anledningen är bildandet av Blekinge
Skyttesportförbundet då bidraget kraftigt reducerades till
Skyttesportförbundet och vi blev helt utan. En skrivelse sänds till
Blekinge Idrottsförbund där vi begär att återfå bidraget.

§ 6

pkn

Inkommande – avgående skrivelser
Inkommande: ¤ Resultatlistor
Avgående: ¤Slutresult kretsens precisionsserie ¤Kretsmeddelande 2
¤Inbjudan till träningsdag prec. ¤Protokoll 5 ¤Kallelse till styrelsemöte

§ 7

SM 2012
Pär rapporterade från planeringsmötet i Skillingaryd den 10 augusti.
Tävlingarna arrangeras den 5 – 8 juli på Skillingaryds skjutfält.
Nästa planeringsmöte den 22/10 i Skillingaryd.
Den 8 november kl. 18.00 bjuder vi in representanter från klubbarna till
Ronneby för information.

§ 8

pkn

SSM ban 2012
Blekinge står som arrangör. Tävlingen genomförs på Olofströms PK:s
bana. Vid SM-informationen den 8/11 diskuteras med klubbarna hur vi
går vidare med planeringen.

§ 9

Sanktion tävlingar
Jämjö SPK arrangerar Jämjöträffen den 22/4 2012. Karlshamns PK
arrangerar Mårtensträffen den 28/10 2012.
Påminnelse sänds ut där klubbarna även tillfrågas om man avser att
arrangera några kretstävlingar utöver kretsmästerskapen.

§ 10

Utbildning
SISU står för kostnaderna för böckerna till Säk-B utbildningen. Vi får
beställa dem.
Vapenkontrollantutbildning och stationsschefsutbildning genomförs i
Skillingaryd inför SM under våren.
Maria har träffat Dick Lindgren och han är intresserad att hålla en
utbildning. Kan eventuellt bli aktuellt nästa höst.
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§ 11

Samverkande organisationer
Johan Yngvesson från Gammalstorp, Svensk juniormästare i 6,5 mmskytte. I övrigt diskuterades 2012 års tävlingsprogram.

§ 12

Övriga frågor
Pär har kollat med förbundet angående Drottningsskärs PK. Förbundet
har registrerat Drottningsskärs PK som klubb och begärt handlingar samt
föreningsavgift. Inget har trots påminnelse hänt när det gäller handlingar
och avgift. Ytterligare en påminnelse sänds från kretsen. Kretsens
rekomendation till förbundet är att om inga handlingar inkommit före 1
december, utesluta Drottningsskärs PK

Pkn

Torgny berättade om fältskytteserien som han planerat. Inbjudan sänds ut
om ca 14 dagar. Anmälningsavgiften är 125 kronor per lag.
Klubbarna uppmanas i nästa kretsmeddelande att få fler skyttar att delta i ran
serien.
§ 13

Nästa möte
Nästa möte den 12 december 2011, örlogshamnen Karlskrona.
Till detta möte bjuds valberedningens ordförande in.
Eftersom vi bjuder på julbord kräver vi en bindande anmälan senast
den 5 december.

§ 14

Avslutning
Ordföranden tackade för visat intresse och förklarade mötet avslutat.

Pär Karlsson
Ordförande

Rune Andersson
Sekreterare

Sidan 3 av 3

ran

