BLEKNGE PISTOLSKYTTEKRETS
ORDINARIE STYRELSEMÖTE
PROTOKOLL 4/2012

Plats:
Tid:

Örlogshamnen, Karlskrona.
Torsdagen den 7 juni 2012

Ordinarie
Närvaro
Ersättare
Närvaro
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)
Förh 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

Avvikelser föregående protokoll
§11 första stycket ej utfört. Åtgärdas innan semestern.

ran

§ 4

Ekonomi
31 001 kr i kassan. Vi har erhållit ett bidrag på 8 000 kronor för 2011,
från Blekinge Idrottsförbund.
Beslutades att stödja de sex pistolskyttarna som deltar på Hällevikslägret,
med 250 kronor per deltagare.

§ 5

Inkommande – avgående skrivelser
Inkommande: ¤Tävlingsinbjudningar ¤Resultatlistor ¤Handlingar till
kretskonferens och förbundsmöte ¤Rapport från SM-möte i Skillingaryd
¤Diverse handlingar från Regionala FOS ¤Kompletterande underlag
förbundsmöte och kretskonferens ¤Rapport från SM-målbygge
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Avgående: ¤Slutresultat fältskytteserien ¤Anmälan kretskonferens och
förbundsmöte ¤Styrelseadresslista till förbundet ¤Inbjudan till
kretsprecisionsserie ¤Kallelse till styrelsemöte
§ 6

Förbundsmötet

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.
Förbundets svar på kretsens motion var avslag med hänvisning till större
flexibilitet om sex minuters skjuttid behålls. Även Kristianstadskretsen
har en liknande motion och 20 av 26 kretsar var positiva till motionerna i
sitt remissvar till förbundet. Pär kommer att argumentera för ett
godkännande av motionen på förbundsmötet.
§ 7

SM 2012
Torgny rapporterade från tillverkningen av mål den 2 juni i Skillingaryd.
Se bilaga.
Det finns en hel del tveksamheter som måste redas ut.
Pär Karlsson och Daag Nyman var i Växjö den 2 juni på utbildning för
vapenkontrollanter.
Jan-Erik Karlsson och Henrik Olsson var Växjö den 2 juni på utbildning
för stationschefer.
Nästa klubbträff den 18 juni i Ronneby/F17:s klubbstuga kl.18.00.
Om problem uppstår kallas till extra styrelsemöte under vecka 26.

§ 8

SSM-precision 2012
Personalåtgången fastställdes vid förra klubbträffen och planeringen
fortsätter vid träffen den 18 juni.

§ 9

Samverkande organisationer
Pär rapporterade från Blekinge Idrottsförbunds årsmöte.
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§ 10

Utbildning
Träningsdagen i precision som arrangerades den 27 maj i Ronneby var
mycket uppskattad. Det var 15 skyttar som deltog och instruktörer var
Ronny Andersson och Joakim Olsson.
Önskemål framfördes om en ny träningsdag, gärna med en uppdelning i
en grupp med nybörjare och en grupp med mer erfarna skyttar.
Ett tack till Ronneby/F17 för lånet av banan.
Under hösten kommer förbundet att bjuda in till en
kretsinstruktörsutbildning.

§ 11

Övriga frågor
Precisionsserien har startat upp. Den omfattar fem omgångar och pågår
fram till den 26 augusti.

§ 12

Nästa möte
Nästa möte den 6 augusti 2012 kl 19.00, på Hällevikslägret.

§ 13

Avslutning
Ordföranden tackade för visat intresse, önskade de närvarande en trevlig
sommar och förklarade mötet avslutat.

Pär Karlsson
Ordförande

Rune Andersson
Sekreterare
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