BLEKNGE PISTOLSKYTTEKRETS
ORDINARIE STYRELSEMÖTE
PROTOKOLL 3/2013

Plats:
Tid:

Örlogshamnen, Karlskrona.
Tisdagen den 7 maj 2013

Ordinarie
Närvaro
Ersättare
Närvaro
Ronny Andersson (roa)
x
Maria Erngrund (med)
xx
Rune Andersson (ran)
x
Jan-Erik Karlsson (jek)
x
Pär Karlsson (pkn)
x
Daag Nyman (dnn)
Förh
Selim Neziraj (snj)
x
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
Inga avvikelser.

§ 4

Ekonomi
Den del av vinsten från SM 2012 som kretsen erhöll var 6 792,23.
Kvarstår att betala några reseräkningar som ännu ej inkommit.
Kretsens behållning är 2 423 i kassan och 24 004,42 på bankkonto.
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§ 5

Inkommande – avgående skrivelser
Inkommande: ¤Tävlingsinbjudningar ¤Resultatlistor ¤Propositioner och
motioner till förbundsmötet ¤Handlingar till kretskonferens och
förbundsmöte ¤Föreningsutskick 1/2013 ¤Diverse handlingar från
Regionala FOS ¤Fördelning av överskott vid SM 2012 ¤Kallelse till
SSM-möte och förslag till regler för hur SSM skall hanteras framöver.
¤Inbjudan till träningsdag banskytte.
Avgående:¤Inbjudan och handlingar till kretsens årsmöte ¤Slutresultat
fältskytteserien ¤Inbjudan till kretsens precisionsserie ¤Anmälan
kretskonferens och förbundsmöte ¤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: Pär Karlsson representerar kretsen vid kretskonferensen och
förbundsmötet.
§ 7

SSM
Ronny och Pär rapporterade från landsdelskonferensen och SSM:s
årsmöte. SSM-kommittén läggs ner och kretsarna tar över i ett rullande
schema.
Vi gick igenom handlingarna inför SSM-mötet som hålls i samband med
SSM i fält den 26 maj.
Marcus Olsson utsågs att representera kretsen. Till ersättare utsågs
Maria Erngrund.

§ 8

Samverkande organisationer
Pär rapporterade från Blekinge Idrottsförbunds årsmöte. Något minskad
styrelse inför ett eventuellt samgående med SISU.
Pär representerade kretsen vid SISU:s årsmöte.
Pär rapporterade från Blekinge Skyttesportförbund vars verksamhet
minskar vilket är oroväckande.
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§ 9

Utbildning
Inbjudan till träningsdag precision i Ronneby den 18 maj. Genomförs om
minst 10 deltagare anmäler sig.

§ 10

Planeras att genomföra en föreningsinstruktörsutbildning någon gång
under hösten.

pkn

Eventuelt genomföra en träningsdag fältskytte under september.

med

Vi behöver satsa på damskyttet. Undersöks om det är möjligt att samla
klubbarna för en sådan aktivitet.

mon
med

Övriga frågor
Pär erbjuder sig att hålla pistolskyttekortutbildningar om behov finns i
klubbarna.
Vi har per mejlväxling sanktionerat följande tävlingar:
Karlshamns Pk,16/6 Blekingecupen, 10/8 kretsprecision A
24/8 kretsprecision B, 7/9 kretsprecision C.
Torgny beskrev hur kretsprecisionsserien är upplagd.

§ 11

Nästa möte
Nästa möte den 20 augusti 2013 kl 18.30, örlogshamnen Karlskrona.

§ 12

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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