BLEKINGE PISTOLSKYTTEKRETS
ORDINARIE STYRELSEMÖTE
PROTOKOLL 4/2013

Plats:
Tid:

Örlogshamnen, Karlskrona.
Tisdagen den 10 september 2013

Ordinarie
Närvaro
Ersättare
Närvaro
Ronny Andersson (roa)
x
Maria Erngrund (med)
Förh
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
Kretsens ekonomi är i nuläget god. Vi har 28 009,42 på bank och
2 689 kronor i kassan.
Kretsen har erhållit verksamhetsbidrag för 2013 på 8 000 kronor från
Blekinge Idrottsförbund.
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§ 5

Inkommande – avgående skrivelser
Inkommande: ¤Tävlingsinbjudningar ¤Resultatlistor ¤Handlingar till
kretskonferensen ¤Föreningsutskick 2/2013 ¤Långtidsplan SSM
¤Fördelning av tavelmateriel ¤Protokoll rekord ¤ Inköp SSM-plaketter
¤Inbjudan central kretsinstruktörsutbildning ¤SPSF nyhetsbrev 2-2013
¤Rapport från SSM-möte(Maria) ¤Betänkande vapenlagstiftningen
¤Sammanställning SSM för 2013 ¤Rapport från förbundsmötet(Pär)
Avgående:¤Resultat kretsens precisionsserie omg. 1-2, 3 och 4
¤Fördelning av tavlor ¤Kallelse till styrelsemöte

§ 6

Rapport från förbundsmötet
Pärs rapport bifogas. Bilaga 1

§ 7

Sanktion av tävlingar
Kretstävling i samband med DM Sport/Grovpistol i Ronneby
sanktionerades.
Kretsmeddelande med begäran om vilka nationella tävlingar klubbarna
vill arrangera under 2014 sänds ut.

§ 8

ran

Samverkande organisationer
Inget att rapportera.

§ 9

Utbildning
Pär rapporterade från utbildningsdag presicion i Ronneby. Det var 12
deltagare och handledare var Matti Kirilov från Borås. Dagen var mycket
uppskattad av deltagarna.
Den planerade fältskyttedagen skjuts till våren 2014.
Förfrågan sänds till klubbarna om det finns intresse för
föreningsinstruktörsutbildning.

pkn
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§ 10

Övriga frågor
Torgny rapporterade att kretspresicionsserien avslutades under den
gångna helgen. Betydligt större deltagande i år. Resultatlistan sänds ut
kommande vecka.
När det gäller kretsfältserien har antalet deltagande lag minskat.
Beslutades att sända ut ett kretsmeddelande med fråga till klubbarna hur
stort intresset är och om man är intresserad och hur många lag respektive
klubb har för avsikt att anmäla. Svar senast i samband med
Mårtensträffen i Karlshamn.
Ronny rapporterade om de restriktioner som Jämjös skjutanläggning
drabbats av.
Från och med 1 september 2013 läggs SSO(statens skytteombud) ned.
Från och med 1 januari 2014 är det ett anläggningsråd bestående av
skytteorganisationerna som bistår polisen.

§ 11

Nästa möte
Nästa möte den 30 oktober 2013 kl 18.30, örlogshamnen Karlskrona.

§ 12

Avslutning
Ordföranden tackade för visat intresse och förklarade mötet avslutat.

Pär Karlsson
Ordförande

Rune Andersson
Sekreterare
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ran

