BLEKNGE PISTOLSKYTTEKRETS
ORDINARIE STYRELSEMÖTE
PROTOKOLL 7/2011

Plats:
Tid:

Örlogshamnen, Karlskrona.
Torsdagen den 8 december 2011

Ordinarie
Närvaro
Ersättare
Närvaro
Ronny Andersson (roa)
X
Maria Erngrund (med)
Förh
Rune Andersson (ran)
X
Jan-Erik Karlsson (jek)
XX
Pär Karlsson (pkn)
X
Daag Nyman (dnn)
X
Selim Neziraj (snj)
X
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
Vi har erhållit SISU-bidraget, 720 kronor. Vi har ännu ej fått svar på vår
begäran om bidrag från Blekinge Idrottsförbund. Protokoll lades med
godkännande till handlingarna.

§ 4

Ekonomi
Kassabehållningen är 38 170 kronor. Ronny redogjorde för kostnaderna
vid byte till Handelsbanken. Beslutade att vi inte behåller kontokorten
som hade medfört en kostnad på 750 kronor per år. Kostnaden för de
tjänster vi får blir 500 kronor per år.
Kostnaden för Säk-B böckerna uppgick till 750 kronor och godkänndes.
Inköpet av 6 nya vandringspriser som Rune köpt för 2 500 kronor
godkänndes.
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Beslutades att ersätta Pär för 2 resor till planeringen av SM i
Skillingaryd, med 18,50 per mil.
§ 5

Inkommande – avgående skrivelser
Inkommande: ¤Tävlingsinbjudan ¤Resultatlista ¤Nyhetsbrev från
förbundet ¤Information från SPSF:s valberedning landsdel syd
¤Protokoll ¤Inbjudan till adventsvesper
Avgående: ¤Styrelseadresslista till förbundet ¤Inbjudan fältskytteserie
¤Kretsmeddelande 3 och 4 ¤Begäran om sanktion av nationella tävlingar
¤Begäran om föreningsbidrag ¤Protokoll 6 ¤Kallelse till styrelsemöte

§ 6

Årsmötet
Beslutades att årsmötet hålls kl. 18.00 lördagen den 3 mars 2012 i
Munkagården, Karlshamn.
Motioner: Inga motioner mottagna. Kretsen avser att sända en motion
om att ändra skjuttiden i precision till 5 minuter. Klubbarna tillfrågas
innan motionen insänds.
Hänskjutna frågor: Information om SM 2012 och SSM-ban 2012.

pkn

Valberedningen: Underlag sänds till valberedningen.
Supén: Samma koncept som föregående år. Pris 150 kronor per person.
Ronny och Pär undersöker matleverantörer till nästa möte.

ran

Vandringspriser: Rune visade de 6 inköpta vandringspriserna.
Beslutades vilka som sätts upp i ban B och fält B.
Övrigt: Klubbarna uppmanas att sända årsrapporterna till kretsen senast
31 januari. Så mycket som möjligt bör vara klart till nästa styrelsemöte.
§ 7

ran

SM 2012
Pär rapporterade från träffen i Skillingaryd och träffen med våra klubbar
i Ronneby den 8 november. Nästa möte i Skillingaryd den 4 februari.

§ 8

Sanktion av kretstävlingar
Inga klubbar har anmält arrangemang av kretstävlingar. Vi sanktionerar
när behov uppstår.

§ 9

Landsdelskonferensen/SSM-årsmöte
Lansdelskonferensen och SSM-årsmötet hålls i Alvesta lördagen den 11
februari 2012. Att representera kretsen utsågs Rune och Ronny med JanErik som ersättare.
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ran

§ 10

Samverkande organisationer
Inget speciellt att rapportera.

§ 11

Utbildning
I samband med SM-informationen I Ronneby hölls första utbildningen i
Säk-B.
Sex pistolskyttar är anmälda till vinterlägret 2-5 januari 2012.

§ 12

Övriga frågor
Pär rapporterade att Drottningskärs PK har sänt handlingar till förbundet
och kretsen har i efterhand fått kopior på dokumentationen. Vi avvaktar
vad förbundet beslutar när det gäller anslutning.
Sex lag deltar hittills i fältskytteserien.

§ 13

Nästa möte
Nästa möte kl. 18.00 den 26 januari 2012, örlogshamnen Karlskrona

§ 14

Avslutning
Ordföranden tackade för visat intresse och önskade de närvarande en
God Jul och Ett Gott Nytt År och förklarade därefter mötet avslutat.

Pär Karlsson
Ordförande

Rune Andersson
Sekreterare
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