BLEKNGE PISTOLSKYTTEKRETS
ORDINARIE STYRELSEMÖTE
PROTOKOLL 6/2013

Plats:
Tid:

Örlogshamnen, Karlskrona.
Torsdagen den 12 december 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)
X
Selim Neziraj (snj)
X
Marcus Olsson (mon)
X
Adjungerad: Mattias Nilsson
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
§ 10, Påminnelse ej utsänd.

§ 4

Ekonomi
Bidrag från SISU, 600 kronor. Karlshamns Pk har betalt
årsmötesskulden. Vi har 33184 kronor på kontot.

§ 5

Inkommande – avgående skrivelser
Inkommande: ¤Tävlingsinbjudan ¤SPSF: Föreningsutskick 3
¤FOS: Protokoll och inbjudan adventsvesper
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Avgående: ¤Kretsmeddelande 4 ¤Påminnelse om deltagaravgifter
årsmöte 2012 och 2013 ¤Förfrågan om utbildningsbehov ¤Protokoll 5
¤Kallelse till styrelsemöte
§ 6

Årsmötet
Beslutades att årsmötet hålls kl. 18.00 lördagen den 22 mars 2014 i
Munkagården, Karlshamn. Rune har bokat lokalen.
Motioner: Inga motioner mottagna.
Hänskjutna frågor: Kretsmästerskap Fält 2014 kommer att tas upp som
hänskjuten fråga från styrelsen..
Sammanställningen av klubbarnas svar på de frågor om kretsmästerskap
fält som pär sammanställt, sänds ut. Ytterligare synpunkter skickas till
Pär senast 20/1 2014.
Tre förslag tas fram till nästa styrelsemöte.

pkn

pkn

Valberedningen: Valberedningens sammankallande, Mattias Nilsson,
fick underlaget inför de val som skall göras på årsmötet.
Supén: Samma koncept som föregående år. Pris 175 kronor per person.
Ronny och Pär undersöker matleverantörer till nästa möte.
Vandringspriser/plaketter: Vi har VPR och plaketter finns för 2013 års
tävlingar men nya behöver köpas under 2014.
Övrigt: Klubbarna uppmanas att sända årsrapporterna till kretsen senast ran
31 januari.
Påminnelse om Kretsens och förbundets förtjänstmedaljer sänds ut.
ran
Så mycket som möjligt bör vara klart till nästa styrelsemöte.
§ 7

Landsdelskonferensen/SSM-årsmöte
Lansdelskonferensen och SSM-årsmötet hålls i Alvesta lördagen den 8
februari 2014. Att representera kretsen utsågs Ronny och Marcus med
Selim som reserv.

§ 8

Samverkande organisationer
Mattias Nilsson redogjorde från det skytteforum han deltagit i som
representant från Blekinge Skyttesportförbund.

§ 9

Utbildning
Pär har varit på sista delen i kretsinstruktörsutbildningen i Stockholm och
kan därmed utbilda föreningsinstruktörer.
Pär har sänt ut förfrågan om utbildningsbehov till klubbarna. Se bilaga 1.
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§ 10

Övriga frågor
Pär rapporterade från kretsmästerskapet i luft som samlade 16 deltagare.
Pär har börjat att sätta samman en tävlingskalender för 2014 som han
sänder ut till styrelse och klubbar.
Marcus tyckte att det tar för långtid innan tävlingsresultaten kommer in
på hemsidan. Delvis beror det på att resultatlistorna från arrangerande
klubb dröjer.

§ 11

Nästa möte
Torsdagen den 30 januari 2014 kl. 18.30 i Karlskrona

§ 12

Avslutning
Ordföranden tackade för visat intresse och önskade de närvarande en
God Jul och Ett Gott Nytt År och förklarade därefter mötet avslutat.

Pär Karlsson
Ordförande

Rune Andersson
Sekreterare
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