BLEKINGE PISTOLSKYTTEKRETS
ORDINARIE STYRELSEMÖTE
PROTOKOLL 3/2014

Plats:
Tid:

Örlogshamnen, Karlskrona.
Onsdagen den 23 april 2014

Ordinarie
Närvaro
Ersättare
Närvaro
Ronny Andersson (roa)
X
Maria Erngrund (med)
XX
Rune Andersson (ran)
X
Daag Nyman (dgn)
XX
Pär Karlsson (pkn)
X
Jan-Erik Karlsson (jek)
X
Selim Neziraj (snj)
X
Marcus Olsson (mon)
Förh
Mattias Thomsson (mt)
Y
X=Närvaro XX=Ersätter ordinarie Förh=Anmält förhinder ---=Frånvarande
Y=Delvis via telefon

§ 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, protokollet lades till handlingarna. Det konstituerande
protokollet granskades och lades med godkännande till handlingarna.

§ 4

Ekonomi
Kassören meddelade att vi har på bank 52 896 kronor och 4 607 i
kassan. Anledningen till det ökade banktillgodohavandet är att en av
fonderna har utbetalts(30 000).
Kretsarnas avtackning av avgående SSM-AU där kostnaden för vår krets
blev 215 kronor.
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§ 5

Inkommande – avgående skrivelser
Inkommande: ¤Tävlingsinbjudningar ¤Protokoll från landsdelskonferensen ¤Långtidsplan sydsvenska mästerskapen ¤Räkning SSM
¤Begäran om sanktion av tävlingar från Jämjö Spk ¤SPSF:Turordning
för valnämd, Kretsenkät och föreningsutskick 1 ¤FOS: Inbjudan till
försvarsinformation.
Avgående: ¤Protokoll 1/2014 ¤Inbjudan till Kretsårsmöte/fest
¤Årsmöteshandlingar ¤Anmälan till kretskonferens och förbundsmöte
¤Kretsens svar på propositioner och motioner ¤Dagordning till
styrelsemöte

§ 6

Förbundsmötet
Kretskonferensen den 30 maj följs av förbundsmötet den 1 juni på
Scandic central i Stockholm.
Pär representerar kretsen vid båda mötena.

§ 7

Serieledare
Torgny Stymell har kontaktat Pär och erbjudit sig att hålla i kretsens
banserie. Torgny har skött serien mycket bra så kretsstyrelsen tar
tacksamt emot erbjudandet.
När det gäller eventuell fältskytteserie tar vi upp den frågan vid
styrelsemötet i augusti.

§ 8

Sanktion av tävlingar
Jämjö vill arrangera kretsbanskjutningar i samband med klubbens
mästerskap i A den 10/5, B den 17/5 och C 24/5. Styrelsen beslutade att
sanktionera dessa tävlingar.
Karlshamns Pk vill arrangera en kretsbanskjutning i samband med
Blekingecupen den 14/6. Styrelsen beslutade sanktioner tävlingen.

§ 9

Utbildning
Maria har varit kontakt med PO Andersson som är intresserad att
genomföra en utbildning i fältskytte för Blekingeskyttarna. Detta under
sin semester va 28-30. Maria kontaktar PO för en mer preciserad tid
varefter vi sänder en förfrågan till klubbarna om intresse finns.

med
ran

Mattias Thomsson tog upp frågan om pistolkortsutbildning. Vi får
undersöka hur många i kretsen som har en någotsånär färsk utbildning
samt fråga klubbarna om intresse finns för en sådan utbildning.

pkn

Mattias tog även upp utbildning när det gäller PPC-skytte. Vi ställer
frågan till klubbarna om de anser att det finns intresse.

pkn
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Det finns behov av klubbtränarutbildning. Beslutades att sända en
intresseanmälan till klubbarna.
§ 10

pkn

Samverkande organisationer
Blekinge Skyttesportförbund kommer att sponsra klubbar som sänder
deltagare i andra klubbars tävlingar.

§ 11

Övriga frågor
Beslutades att beställa senaste skjuthandboken till styrelsens ledamöter
och suppleanter förutom sekreterare som redan har en.
Kretsenkäten besvaras snarast.

§ 12

pkn

Nästa möte
Måndagen den 26 maj kl. 18.30 i örlogshamnen, Karlskrona.

§ 13

Avslutning
Ordföranden tackade för visat intresse och förklarade mötet avslutat.

Pär Karlsson
Ordförande

Rune Andersson
Sekreterare
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