BLEKINGE PISTOLSKYTTEKRETS
ORDINARIE STYRELSEMÖTE
PROTOKOLL 1/2014

Plats:
Tid:

Örlogshamnen, Karlskrona.
Torsdagen den 30 januari 2014

Ordinarie
Närvaro
Ersättare
Närvaro
Ronny Andersson (roa)
X
Maria Erngrund (med)
Förh
Rune Andersson (ran)
X
Daag Nyman (dgn)
Förh
Pär Karlsson (pkn)
X
Jan-Erik Karlsson (jek)
XX
Selim Neziraj (snj)
X
Marcus Olsson (mon)
Förh
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
§8 Justering av datum gjordes, protokollet lades till handlingarna.

§ 4

Ekonomi
Kassören meddelade att vi har 33 345 kronor i kassan.
Överskottet för verksamhetsåret 2013 blev 7 195 kronor.
Den av årsmötet beslutade startavgiften på 10 kronor per start i
kretsmästerskapen har ej betalts. Beslutades att ej ta ut den för 2013 då
informationen ej nått ut på ett bra sätt. Vi går ut med information så att
startavgiften betalas in till kretsen från och med 2014.
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§ 5

Inkommande – avgående skrivelser
Inkommande: ¤Tävlingsinbjudan ¤Kallelse landsdelskonferensen
¤Förtjänstmedaljsförslag från Karlshamns PK ¤SPSF: Ändringar
skjuthandbok upplaga 15 ¤FOS: Inbjudan till försvarsinformation.
Avgående: ¤Protokoll 6/2013 ¤Anmälan deltagare Landsdelskonferensen ¤Kretsmeddelande 1/2014 ¤Tävlingskalender för 2014
¤Synpunkter kretsmästerskap fält ¤Dagordning till styrelsemöte

§ 6

Årsmötet: Datum för årsmötet är 22 mars. Munkagården i Karlshamn är
bokad. Pär tar hjälp av Karlshamnsfolket vid förberedelserna den 22/3.

6.1 Inbjudan: Den föreslagna inbjudan godkänndes.
Vi bjuder in hedersordföranden Jan Bergh med fru och en representant
från Blekinge Skyttesportförbund till årsmötet.
6.2 Verksamhetsberättelse: Arbetet med berättelsen är till stor del klar.
Det som saknas är årsrapporterna. Två klubbar har hittills sänt in sin
årsrapport. Påminnelse sänds till klubbarna.

ran
pkn
ran
ran

6.3 Budgetförslag: Budgeten för 2014 arbetades fram.
6.4 Till årsmötet hänskjutna frågor: Pär redovisade de tre förslag som han
sammanställt utifrån de svar som kommit från klubbarna. Förslagen
läggs som en hänskjuten fråga på årsmötet för beslut. Sänds ut
tillsammans med inbjudan och dagordning.

ran

6.5 Förbundsmotioner: Inga motioner att behandla.
6.6 Förtjänsttecken: Beslutades att tilldela kretsens förtjänstmedalj i guld
till Ronny Andersson Jämjö Spk och Pär Karlsson Karlshamns Pk.
Ronny och Pär deltog ej i beslutet. Beslutades att tilldela kretsens
förtjänstmedalj i silver till Henrik Olsson, Karlshamns Pk.
6.7 Priser, plaketter: Erfoderligt antal plaketter graveras.
Vandringspriset i fältskjutning vapengrupp R har erövrats av Mikael
Andersson från Johannishus Psk. Vi sätter upp ett nytt 2014.
§ 7

ran

Utbildning
Inget i nuläget. Dålig respons på den begäran om vilka utbildningar
klubbarna vill ha. Endast en klubb har svarat. Påminnelse sänds till de
som ej svarat.

Sidan 2 av 3

pkn

§ 8

Samverkande organisationer
Blekinge Skyttesportförbund har årsmöte den 19 mars på Ronneby Brunn

§ 9

Övriga frågor
Inga övriga frågor

§ 10

Nästa möte
Konstituerande mötet direkt efter årsmötet.

§ 11

Avslutning
Ordföranden tackade för visat intresse och förklarade mötet avslutat.

Pär Karlsson
Ordförande

Rune Andersson
Sekreterare
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