BLEKINGE PISTOLSKYTTEKRETS
ORDINARIE STYRELSEMÖTE
PROTOKOLL 3/12

Plats:
Tid:

Örlogshamnen, Karlskrona.
Tisdagen den 10 april 2012

Ordinarie
Närvaro
Ersättare
Närvaro
Ronny Andersson (roa)
X
Maria Erngrund (med)
Förh
Rune Andersson (ran)
X
Daag Nyman (dgn)
XX
Pär Karlsson (pkn)
X
Jan-Erik Karlsson (jek)
XX
Selim Neziraj (snj)
Förh
Marcus Olsson (mon)
--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

Avvikelser föregående protokoll
Inget avvikelser, protokollet lades till handlingarna.
Årsmötesprotokollet och det konstituerandeprotokollet granskades.

§ 4

Ekonomi
Kretsens kassabehållning den 31 mars 2012 var 26 380,29 kronor.
Pär har tillskrivit Blekinge Idrottsförbund angående bidrag.
Revisorssuppleanten Gert Petterssons till styrelsens framförda förslag att
det genomförs en halvårsrevision, godkändes.
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§ 5

Inkommande – avgående skrivelser
Inkommande: ¤Revisionsberättelse ¤Info från polismyndigheten i
Västra Götaland ¤Tävlingsinbjudningar ¤Styrelseadresser Ronneby/F17
¤Valberedningens förslag ¤Årsberättelse SSM
Avgående: ¤Resultatlistor fältskytteserien ¤Inbjudan till träningsdag,
fältskytte ¤Protokoll 1 ¤Inbjudan och handlingar till Kretsens årsmöte
¤Information om SM ¤Yttrande motioner ¤Dagordning till styrelsemöte

§ 6

Förbundsmötet
Pär utsågs att representera kretsen och kretsen står för de kostnader som
blir utöver de som förbundet betalar.

§ 7

SM 2012
Pär rapporterade från senaste planeringsmötet där det beslutats att
Blekinge har en station. Pär och Daag kommer att vara
vapenkontrollanter. Vi får station tre där grundbemanningen är tre man.
Den 2 juni är det byggdag samt utbildning för vapenkontrollanter och
stationsschefer. Intresset från Blekingeklubbarna att föreslå funktionärer
har varit minimalt.

§ 8

§ 9

En sammanfattning från mötet sänds till klubbarna tillsammans med en
påminnelse om att omgående komma med förslag på funktionärer.

Pkn

Nästa planeringsmöte i Skillingaryd blir den 28 april och en träff med
Blekingeklubbarna genomförs i Ronneby före 15 maj.

pkn

SSM 2012
Behovet av målmateriel kollas upp.

Jek

Grovplanering genomförs vid träffen i Ronneby i början av maj

pkn

Samverkande organisationer
Blekinge Skyttesportförbund har haft årsmöte på Ronneby Brunn. Pär
och Daag deltog.
Pär representerade kretsen vid SISU:s årsmöte.

§ 10

Utbildning
Fältskyttedagen blev tyvärr inställd. Vi får försöka genomföra den någon
gång i höst.
Vi försöker genomföra en precisionsträningsdag i Ronneby den 27 maj
om intresset är tillräckligt stort. Kallelse sänds ut denna vecka.
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Roa
pkn

§ 11

Övriga frågor
Reglerna för kretsens tävlingar skannas in och skickas via mejl till
kretsstyrelsen. Vid nästa styrelsemöte ser vi över vilka ändringar som
behöver genomföras.

ran

Beslutades att sanktionera en kretstävling i samband med Blekingecupen
i Karlshamn den 10/6.
Beslutades att sanktionera kretstävlingar i precision vid Karlshamns Pk:s
klubbtävlingar i A den 11/8, i B den 25/8 och i C den 8/9.
Fältskytteserien är klar och prislistan är utsänd. Johannishus PSK tog
hem samtliga lagpriser.
§ 12

Nästa möte
Kommande möten kl. 18.30 den 24 maj och den 7 juni 2012,
örlogshamnen Karlskrona

§ 13

Avslutning
Ordföranden tackade för visat intresse och förklarade mötet avslutat.

………………………………………

………………………………………

Pär Karlsson
Ordförande

Rune Andersson
Sekreterare
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