BLEKINGE PISTOLSKYTTEKRETS
ORDINARIE STYRELSEMÖTE
PROTOKOLL 5/2014

Plats:
Tid:

Örlogshamnen, Karlskrona.
Tisdagen den 16 september 2014

Ordinarie
Närvaro
Ersättare
Närvaro
Ronny Andersson (roa)
X
Maria Erngrund (med)
XX
Rune Andersson (ran)
X
Daag Nyman (dgn)
Förh
Pär Karlsson (pkn)
X
Jan-Erik Karlsson (jek)
X
Selim Neziraj (snj)
X
Marcus Olsson (mon)
X
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
Inga avvikelseer

§ 4

Inkommande – avgående skrivelser
Inkommande: ¤Tävlingsinbjudningar ¤Resultatlistor ¤SPSF: Angående
överklagandsärenden ¤SSM syd: Ekonomisk redovisning ¤FOS:
Årsavgift, inbjudan FRG-träff, årsmötesprotokoll, protokoll
Avgående: ¤Resultatlistor precisionsserien ¤Förfrågan tränarutbildning
och examinatorsutbildning ¤Protokoll 4 ¤Kallelse till styrelsemöte

Sidan 1 av 3

§ 5

Ekonomi
Kassa ca 4 000 kronor och konto 57 382 kronor.
Vi har fått 8 000 kronor i bidrag från Blekinge Idrottsförbund.
Medlemsavgiften i FOS på 250 kronor skall betalas.

§ 6

Rapport från Kretskonferens/Förbundsmöte
Kretskonferensen: Pär meddlade att Blekinge ej har möjlighet arrangera
ett SSM men vi kan hjälpa kretsar i närområdet med personal i begränsad
omfattning.
Krishantering och vapenfrågan diskuterades. I vissa delar av landet har
skyttarna svårt att få licens. Även utbildningar diskuterades.
Förbundsmötet: Det var ett lugnt årsmöte där alla motioner och
propositioner gick enligt förbundsstyrelsens förslag.

§ 7

Sanktion av tävlingar
Kretsmeddelande sänds till klubbarna med begäran om att de till kretsen
meddelar vilka nationella tävlingar som arrangeras senast 15 oktober.

§ 8

SSM Militär snabbmatch
Blekinge står som arrangör för SSM i militär snabbmatch 2015. Lämplig
plats för tävlingen är Olofström, vi ställer frågan till dem.
Datum och organisation tas vid nästa möte.

§ 9

ran

snj

Utbildning
Klubbtränarutbildningen kommer att starta den 16 oktober i Ronneby.

§ 10

Samverkande organisationer
Blekinge Skyttespor tförbund: Förbundskonferens på Ronneby Brunn
den 11 oktober för SDF:en i syd.

§ 11

Övriga frågor
Maria föreslog att förfrågan sänds till klubbarna om man är intresserad
att arrangera en kretsgemensam nationell mörkerfältskjutning i slutet av
året. Görs på kretsmeddelandet om nationella tävlingar.
Maria föreslog att vi bjuder in Ragnar Skanåker till en inspirationskväll.
En idé som kom upp var att genomföra detta vid årsmötet. Preliminärt
den 21 mars 2015. Beslut tas vid mötet i december.
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ran

§ 12

Nästa möte
Nästa möte den 21 oktober 2014 kl 18.30, örlogshamnen Karlskrona.

§ 13

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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