BLEKINGE PISTOLSKYTTEKRETS
ORDINARIE STYRELSEMÖTE
PROTOKOLL 5/12

Plats:
Tid:

Örlogshamnen, Karlskrona.
Torsdagen den 11 oktober 2012

Ordinarie
Närvaro
Ersättare
Närvaro
Ronny Andersson (roa)
x
Maria Erngrund (med)
Förh
Rune Andersson (ran)
x
Daag Nyman (dgn)
Förh
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
Protokoll 3 §11, första stycket. Åtgärdas snarast.

§ 4

Ekonomi
Behållning 32 097 kronor.
Medlemsavgift FOS 250 kronor.
Alla startavgifter till SSM precision har kommit in.

§ 5

Inkommande – avgående skrivelser

ran

Inkommande: ¤Tävlingsinbjudningar ¤Resultatlistor ¤Protokoll
¤SPSF:information, nyhetsbrev 2 och 3, kretstränarutbildning
¤ FOS: Årsavgift, inbjudan till adventsvesper
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Avgående: ¤Resultatlistor banskytteserien ¤Inbjudan till
informations/utbildningskväll ¤Inbjudan till SSM precision
¤Funktionärsteckningslista till SSM precision ¤Kretsmeddelande 2
¤Inbjudan fältskytteserien ¤Dagordning styrelsemöte
§ 6

Rapport från SM 2012
Bemanningen av kretsens station fungerade utmärkt trots mycket regn
under några av dagarna. Logi och mat var alla nöjda med. Pär
rapporterade från avslutningsmötet i Målerås där det disskuterades vad
som fungerade bra respektive dåligt. I nuläget är det ekonomiska
resultatet ej klart.
Eventuellt överskott och tillvaratagen målmateriel fördelas mellan
klubbarna där ett poängsystem baserat på deltagande som funktionär och
övrigt SM-arbete ligger till grund.

§ 7

Rapport från SSM-precision 2012
Det noterades 127 starter vid tävlingen som genomfördes på Olofströms
PK:s bana. Allt fungerade mycket bra.
Tangerat rekord i veteran C med 484 poäng.
Överskottet beräknas hamna på 8-9000 kronor.

§ 8

Sanktion av tävlingar
Kretsen sänder begäran till SPSF om sanktion av följande nationella
fältskjutningar under 2013. Skattjakten i Johannishus den 14 april,
Jämjöträffen i Jämjö den 21 april och Mårtensträffen i Karlshamn den
27 oktober.

§ 9

Utbildning
Sammy Widell från Olofströms Pk kommer att gå
kretstränarutbildningen som genomförs i Skövde 26-28 oktober.
Pär kommer att gå utbildningen i Stockholm i december.
Om det är möjligt kommer en utbildningsdag precision att genomföras
våren 2013.

§ 10

Samverkande organisationer
Pär rapporterade från Skyttesportförbundets senaste möte. Man kommer
att genomföra en utvecklingsdag på Ronneby Brunn den 20 oktober.
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ran

§ 11

Övriga frågor
Torgny redogjorde för upplägget för fältskytterserien 2012-2013.
Avgiften är även i år 125 kronor per lag.

§ 12

Nästa möte
Kommande möten kl. 18.00 den 29 november. Örlogshamnen Karlskrona

§ 13

Avslutning
Ordföranden tackade för visat intresse och förklarade mötet avslutat.

………………………………………

………………………………………

Pär Karlsson
Ordförande

Rune Andersson
Sekreterare
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