BLEKINGE PISTOLSKYTTEKRETS
ORDINARIE STYRELSEMÖTE
PROTOKOLL 6/12

Plats:
Tid:

Örlogshamnen, Karlskrona.
Måndagen den 26 november 2012

Ersättare
Närvaro
Ordinarie
Närvaro
Ronny Andersson (roa)
Förh Maria Erngrund (med)
x
Rune Andersson (ran)
Förh Daag Nyman (dgn)
xx
Pär Karlsson (pkn)
x
Jan-Erik Karlsson (jek)
xx
Selim Neziraj (snj)
x
Ordf. valber. Gert Pettersson
Adj.
Marcus Olsson (mon)
x
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
Alla protokoll är utlagda på kretsens hemsida. Ej utsända till föreningar.

§ 4

Ekonomi
Behållning 22 708,49 kr. Inget besked om vinsten för SM ännu.

§ 5

Inkommande – avgående skrivelser
Inkommande: ¤Tävlingsinbjudningar ¤Resultatlistor ¤Protokoll
¤SPSF:information, nyhetsbrev 4,.¤ Brev från valberedningen SPSF.
¤Info om kretstränarutbildningen, ¤ Resultatlista SSM-PPC 2012.
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Avgående: ¤Protokoll 5 ¤Resultat SSM precision
¤Påminnelse fältskytteserien ¤ Serieindelning fältskytteserien
¤Dagordning styrelsemöte
§ 6

Årsmötet
Föreslaget datum är lördagen den 2 mars 2013. Rune undersöker
om Munkagården är ledig.
*Inga motioner inlämnade. Påminnelsemail skickas ut.
*Information om tävlingsgruppens arbete med Kretsmästerskapen/
kretstävlingar inom Blekinge.
*Valberedningens ordförande (Gert) erhöll uppgift om vilka personer
vars period går ut.
*Beslutades ålägga Ronny att hitta leverantör av mat.
150kr kvarstår/ person.
*Klubbar uppmanas att inkomma med förslag på personer som bör
erhålla förtjänsttecken. Rune skickar ut lista med vilka personer som
erhållit förtjänsttecken tidigare år.

§ 7

Landsdelkonferenser/ SSM-årsmöte
Genomförs i Alvesta den 9 februari 2013. Styrelsemedlemmar uppmanas
undersöka möjligheten att närvara. Maria kan ej detta datum.
Cenrala frågor ej ännu bestämda men huvudtema kommer att vara
vapenlagstiftningsfrågor.

§ 8

Samverkande organisationer
Blekinge SDF har nästa styrelsemöte på onsdag den 29/11. Endast DM i
luftpistol har blivit genomfört under året. Eventuellt kommer det bli en
”DM-helg” på försök nästa år.

§ 9

Utbildning
Undersöka möjligheten till en fältskyttedag under nästa vår/ höst.
Precisionsdag beslutad sedan tidigare. Förslag uppkom att lägga denna
på ”Brunnstrofénshelgen” med en träningsdag på lördagen och avslutar
dagen med en tävling. Alternativt genomförs en tävling på söndagen.

§ 10

Övriga frågor
Torgny informerade om att det är bristande intresse för fältskytteserien.
Endast sex lag anmälda från två föreningar. Ingen avgift kommer tas ut
för deltagande lag.
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§ 11

Nästa möte
Nästa möte beslutades preliminärt till torsdagen den 24 januari kl. 18.30
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§ 12

Avslutning
Ordföranden tackade för visat intresse, önskade alla en God Jul och
tackade för det gågna året. Därefter förklarades mötet avslutat.

………………………………………

…………………………………..

Pär Karlsson
Ordförande

Torgny Stymell
Justeras
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