BLEKNGE PISTOLSKYTTEKRETS
ORDINARIE STYRELSEMÖTE
PROTOKOLL 7/2014

Plats:
Tid:

Örlogshamnen, Karlskrona.
Tisdagen den 16 december 2014

Ordinarie
Närvaro
Ersättare
Närvaro
Ronny Andersson (roa)
Förh Maria Erngrund (med)
XX
Rune Andersson (ran)
X
Jan-Erik Karlsson (jek)
XX
Pär Karlsson (pkn)
X
Daag Nyman (dnn)
XX
Selim Neziraj (snj)
Förh
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 avvikelser.

§ 4

Ekonomi
Ingen rapport då kassören var förhindrad att delta på styrelsemötet.

§ 5

Inkommande – avgående skrivelser
Inkommande: ¤Tävlingsinbjudan ¤SPSF: Handlingar inför
årsrapporteringen, Inbjudan Landsdelskonferens
Avgående: ¤Kretsmeddelande 2 ¤Kursinbjudan ¤Protokoll 6
¤Kallelse till styrelsemöte
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§ 6

Årsmötet
Hålls den lördagen den 21 mars kl. 18.00 i Munkagården, Karlshamn.
Rune bokar Munkagården. Om Ronny lyckas boka ett föredrag av
Ragnar Skanåker, startar årsmötet 17.00
Motioner: Inga motioner mottagna.
Hänskjutna frågor: Inga hänskjutna frågor.
Valberedningen: Valberedningens sammankallande, Magnus Nilsson,
bjuds in till nästa möte. Underlag sänds till Magnus.

ran

Supén: Samma koncept som föregående år.

§ 7

Förtjänstmedaljer: Påminnelse till klubbarna i mitten av januari.

ran

Övrigt: Ronny håller i bokningen av föredrag med Ragnar Skanåker till
årsmötet.

roa

Landsdelskonferensen/SSM-årsmöte
Lansdelskonferensen hålls i Alvesta lördagen den 21 februari 2015. Att
representera kretsen utsågs Pär och Rune med Jan-Erik som reserv.

§ 8

Samverkande organisationer
Inget att rapportera.

§ 8

SSM Militär snabbmatch
Kretsen arrangerar SSM i Militär snabbmatch på Olofströms Pk:s bana
13-14 juni.
Skrivelse sänds till klubbarna med förfrågan om hur många som kan
hjälpa till med arrangemanget. Svar senast sista februari.

§ 10

pkn

Utbildning
Pär rapporterade att klubbtränarutbildningen har startat med 8 deltagare
från 4 klubbar.
Beslutades om en inspirationsdag-banskytte den 18 april, om möjligt
med Matti Kirlo som instruktör.

mon

Undersöka möjligheten att anordna en inspirationsdag-fältskytte om vi
kan hitta en bra instruktör.

med
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§ 11

Övriga frågor
Tävlingskalender för 2015 där även tävlingar i närliggande kretsar finns
med sänds ut före jul.

pkn

För att höja deltagandet i vapengrupp B i fält beslutades att varje start
subventioneras med 20 kronor och att kretsavgiften ej tas ut i fält B.
Maria föreslog att att det borde görs en satsning på damskyttet.
Beslutades att göra en kretsgemensam aktivitet den 16 april.
Skrivning om detta till klubbarna. Sätts även på hemsidan.
För att göra en utvärdering av kretsmästerskapen i fältskytte sänds en
enkät till klubbarna.
§ 12

Nästa möte
Tisdagen den 3 februari 2015 kl. 18.30 i Karlskrona

§ 13

Avslutning
Ordföranden tackade för visat intresse och önskade de närvarande en
God Jul och Ett Gott Nytt År och förklarade därefter mötet avslutat.

Pär Karlsson
Ordförande

Rune Andersson
Sekreterare
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med
pkn

