BLEKINGE PISTOLSKYTTEKRETS
ORDINARIE STYRELSEMÖTE
PROTOKOLL 6/2014

Plats:
Tid:

Örlogshamnen, Karlskrona.
Onsdagen den 5 november 2014

Ordinarie
Närvaro
Ersättare
Närvaro
Ronny Andersson (roa)
X
Maria Erngrund (med)
Förh
Rune Andersson (ran)
X
Daag Nyman (dgn)
XX
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 och § 11 andra stycket ej genomfört.

§ 4

Ekonomi
Vi har erhållit ytterligare 7 000 kronor i bidrag från Blekinge
Idrottsförbund.
Beslutades att Ronny sätter tillsvidare in 40 000 kronor på ett konto i
ICA-banken där vi kan få ca 0,4% i ränta.
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§ 5

Inkommande – avgående skrivelser
Inkommande: ¤Tävlingsinbjudningar ¤Resultatlistor ¤SPSF: Angående
försenat medlemsadmistrativt program ¤SSM syd: Aktuell ställning
vandringspriser ¤FOS: Protokoll, inbjudan adventsvesper
Avgående: ¤Slutresultat precisionsserien ¤Begäran om sanktion av
nationella fältskjutningar ¤Kallelse till styrelsemöte

§ 6

Sanktion av tävlingar
Begäran om sanktion av nationella fältskjutningar har sänts till förbundet
för följande tävlingar 2015:
12 april, Skattjakten i Johannishus
26 april, Jämjöträffen i Jämjö
10 oktober, Holgerdubbeln i Johannishus
25 oktober, Mårtensträffen i Karlshamn

§ 7

Årsmötet 2015
Beslutades att årsmötet hålls den 21 mars 2015 i Munkagården
Karlshamn.
På Ronnys förfrågan har Ragnar Skanåker tackat ja till att hålla ett
föredrag i samband med årsmötet. Kostnaden för detta är 5 000 kronor
plus reskostnad. Vi sänder ut en blänkare om detta.

§ 8

Vandringspriser, plaketter
I nuläget behöver inget köpas in.

§ 9

SSM Militär snabbmatch 2015
Kretsen står som arrangör och tävlingen genomförs på Olofströms bana
den 13-14 juni 2015. Då vi vid detta möte inte är så många
styrelseledamöter närvarande beslutas hur organisationen skall se ut vid
nästa möte.

§ 10

Samverkande organisationer
Blekinge Skyttespor tförbund: Blekinge arrangerade en regionsyd
konferens i Ronneby den 11 oktober. Långtidsplaner för tävlingar och
övrig verksamhet fastställdes.

§ 11

Utbildning
Den planerade klubbtränarutbildningen planeras att starta i början av
december på Ronneby/F17:s skjutbana.
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§ 12

Övriga frågor
Marias förslag att fråga klubbarna om man är intresserad att arrangera en
kretsgemensam nationell mörkerfältskjutning i slutet av året sänds ut via
kretsmeddelande.
Beslutades att inte genomföra kretsens fältskytteserie denna säong.

§ 13

Nästa möte
Nästa möte den 16 december 2014 kl 18.00, örlogshamnen Karlskrona.
Valberedningens ordförande Magnus Nilsson bjuds in.
Eftersom vi bjuder på jultallrik krävs anmälan om deltagande senast den
2 december till Ronny.

§ 14

Avslutning
Ordföranden tackade för visat intresse och förklarade mötet avslutat.

Pär Karlsson
Ordförande

Rune Andersson
Sekreterare
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