BLEKINGE PISTOLSKYTTEKRETS
ORDINARIE STYRELSEMÖTE
PROTOKOLL 4/2014

Plats:
Tid:

Örlogshamnen, Karlskrona.
Måndagen den 26 maj 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)
Förh
Marcus Olsson (mon)
Förh
Mattias Thomsson (mt)
Förh
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, samtliga punkter kvarstår.

§ 4

Ekonomi
52 187 kronor på bankgirot och handkassan 5 500. Fonden som
utbetalats gav ingen utdelning.
Undersöks om det finns andra placeringsformer, ex fasträntekonto.

§ 5

Inkommande – avgående skrivelser
Inkommande: ¤Tävlingsinbjudningar ¤Resultatlistor ¤SPSF:Handlingar
till kretskonferens och förbundsmöte, föreningsutskick 1/2014 ¤Diverse
handlingar från Regionala FOS ¤Protokoll från landsdelskonferens Syd.
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Avgående: ¤Enkätsvar till SPSF ¤Underlag för bidrag till Blekinge
Idrottsförbund ¤Inbjudan till kretsens precisionsserie ¤Kallelse till
styrelsemöte
§ 6

Förbundsmötet

6.1 Styrelseberättelse: Styrelseberättelsen granskades, inga anmärkningar.
6.2 Verksamhetsplan: Verksamhetsplanen granskades, inga anmärkningar.
6.3 Budget: Den föreslagna budgeten granskades, inga anmärkningar.
Medlemsavgiften för för 2015 är oförändrad.
6.4 Valnämndens förslag: Valnämndens förslag diskuterades, inga
anmärkningar.
6.5 Övrigt: Pär Karlsson representerar kretsen vid kretskonferensen och
förbundsmötet. Kostnaderna för lunch och middag står Kretsen för.
Vid kretskonferensen kommer långtidsplanen för mästerskapstävlingar
att uppdateras. Pär kommer framföra att Blekingekretsen möjligtvis kan
arrangera SSM i banskjutning. När det gäller SSM fält är det tveksamt
om det finns plats för arrangemanget och vi behöver hjälp från någon
annan krets. SSM militär snabb kan vi arrangera. SM kan vi hjälpa till
som 2012, när någon krets i syd arrangerar.
§ 7

Sanktion kretstävlingar
Ronneby avsar att arrangera DM i sport o grovpistol i augusti. Kretsen
sanktionerar att en kretsbanskjutning genomförs vid tävlingen.

§ 8

Samverkande organisationer
Blekinge Skyttespor tförbund: Inget av vikt att rapportera. Nästa
styrelsemöte den10 juni.

§ 9

Utbildning
Pär visade förslaget om förfrågan om vilka pistolskyttekortsexaminatörer pkn
som finns i klubbarna och vilka som är intresserade att gå en sådan.
sänds till klubbarna.
Pär visade förfrågan om intresse för klubbinstruktörsutbildning.Sänds till pkn
klubbarna.

§ 10

Övriga frågor
Jämjö Spk har problem med skjutrestriktioner. Har initierat ett möte med
kommunalrådet Camilla Brunsberg där man kommer att föreslå att
kommunen bygger en ny skjutanläggning för flertalet skyttedicipliner.
Förslaget är någonstans i Karlskrona kommun där man kan bedriva
skytte utan de långtgående restriktioner som de flesta klubbar idag har.
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§ 11

Nästa möte
Nästa möte den 28 augusti 2014 kl 18.30, örlogshamnen Karlskrona.

§ 12

Avslutning
Ordföranden tackade för visat intresse, önskade de närvarande en trevlig
sommar och förklarade mötet avslutat.

Pär Karlsson
Ordförande

Rune Andersson
Sekreterare
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