BLEKINGE PISTOLSKYTTEKRETS
ORDINARIE STYRELSEMÖTE
PROTOKOLL 5/2013

Plats:
Tid:

Örlogshamnen, Karlskrona.
Onsdagen den 30 oktober 2013

Ordinarie
Närvaro
Ersättare
Närvaro
Ronny Andersson (roa)
x
Maria Erngrund (med)
Förh
Rune Andersson (ran)
x
Jan-Erik Karlsson (jek)
xx
Pär Karlsson (pkn)
x
Daag Nyman (dnn)
xx
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
§9 stycke 3 kvarstår.

§ 4

Inkommande – avgående skrivelser
Inkommande: ¤Tävlingsinbjudningar ¤Resultatlistor ¤SPSF, nyhetsbrev
3/2013 ¤SPSF, inbjudan till kretsinstruktörsutbildning
¤Civilförsvarsförbundet, regional information
Avgående:¤Slutresultat kretsens precisionsserie ¤Kretsmeddelande 2
¤Kretsmeddelande 3 ¤Styrelsemötesprotokoll 4 ¤Påminnelse fältskytteserien ¤Begäran om sanktion av nationella tävlingar
¤Kallelse till styrelsemöte

§ 5

Ekonomi
Banktillgodohavandet är förnärvarande 28009,42 kronor.
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§ 6

Sanktion av tävlingar
Begäran om sanktion är sänd till förbundet, se bilaga 1.

§ 7

Utbildning
Genomföra klubbinstruktörsutbildning i början av 2014 om behov finns.

§ 8

pkn

Samverkande organisationer
Pär rapporterade från möte i Skyttesportförbundet. Verksamheten ligger
på en mycket låg nivå. Förslag finns att väcka liv i kontaktkonferensen
för att gemensamt få igång en bättre verksamhet.

§ 9

Årsmötet 2014
Beslutades att årsmötet 2014 hålls den 22 mars kl. 18.00 på
Munkagården i Karlshamn. Lokalen bokas omgående.

§ 10

ran

Övriga frågor
På grund av att det endast var Johannishus Psk som visat intresse för
fältskytteserien, blir det ingen serie 2013-2014. Tävlingen läggs på is och
vi undersöker nästa år om intresset ökat.

§ 11

Fråga ställs till klubbarna om det finns intresse för en kretsmästerskapshelg fältskytte. Denna läggs förslagsvis i Karlshamn eller Johannishus
och klubbarna hjälper tillsammans till med arrangemanget.

pkn

Påminnelse till klubbarna att motioner till förbundsårsmötet 2014 skall
vara kretsen tillhanda före första december 2013.

ran

Nästa möte
Nästa möte den 4 december 2013 kl 18.00, örlogshamnen Karlskrona.
Till detta möte bjuds valberedningens ordförande Mattias Nilsson.
Anmälan om deltagande till Ronny senast 25 november.

§ 12

Avslutning
Ordföranden tackade för visat intresse och förklarade mötet avslutat.

Pär Karlsson
Ordförande

Rune Andersson
Sekreterare
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pkn

