BLEKINGE PISTOLSKYTTEKRETS
ORDINARIE STYRELSEMÖTE
PROTOKOLL 3/2015

Plats:
Tid:

Örlogshamnen, Karlskrona.
Måndagen den 11 maj 2015

Ordinarie
Närvaro
Ersättare
Närvaro
Ronny Andersson (roa)
X
Daag Nyman (dgn)
Förh
Rune Andersson (ran)
X
Jan-Erik Karlsson (jek)
XX
Maria Erngrund (med)
Förh Torgny Stymell (tsl)
XX
Pär Karlsson (pkn)
X
Selim Neziraj (snj)
Förh
Marcus Olsson (mon)
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
Vi har 31 831 kronor i bank och kassa. Kvarvarande kostnader för
årsmötet 1 431 kronor.

§ 5

Inkommande – avgående skrivelser
Inkommande: ¤Tävlingsinbjudningar ¤Bl. Idr.förb: Verksamhetsbidrag
¤SPSF: Handlingar till kretskonferens och förbundsmöte,
föreningsutskick 1/2015, Reviderad SäkB
¤Kallelse till Regionala FOS årsmöte
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Avgående: ¤Kretsmeddelande 1-2015 ¤Protokoll 1-2015 ¤ Inbjudan
Kretsens årsmöte och årsmöteshandlingar ¤Årsmötes och konstituerande
protokoll ¤Inbjudan till Damkväll ¤Inbjudan till precisionsserien
¤Yttrande gällande propositioner och motioner ¤Underlag för bidrag till
Blekinge Idrottsförbund ¤Påminnelser SSM mil. snabb. ¤Anmälan till
Kretskonferens och Förbundsmöte ¤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 2016 är oförändrad.
6.4 Valnämndens förslag: Valnämndens förslag diskuterades, inga
anmärkningar.
6.5 Propositioner och motioner: I stort sett som vi beslutade på Kretsens
årsmöte.
6.6 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. Information om utredningen
angående hölster och väska. I övrigt, information om:
vapenlagstiftningsfrågor, målsättningsdokument,utbildningsfrågor och
medlemsadministrativt program.
§ 7

SSM Militär snabbmatch
Hittills har ca 15 anmält att de kan hjälpa till med arrangemanget.
Pär föredrog inbjudan som godkändes. Sänds ut via mail den 12 maj.
Priserna består av presentkort från Sportec.
Tavelmaterial behöver köpas.
Kretsen håller i serveringen. Vi kollar med de som hjälpte till vid SSM i
precision.
Överskottet fördelas mellan Kretsen och de föreningar som hjälpt till.

§ 8

Sanktion kretstävlingar
Sanktionerade tävlingar : 23/5 Kretsprecision i Jämjö, 18/4 A och 23/5 C.
Blekingecupen i Karlshamn 28/6.
Kretsprecision i Karlshamn, 9/8 A, 23/8 B och 30/8 C. Ytterligare en
vapengrupp per tävlingstillfälle i Karlshamn kommer att arangeras.
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§ 9

Samverkande organisationer
Blekinge Skyttesportförbund: Årsmöte i Svenska Skyttesportförbundet
den 9-10 maj. Två representanter från Blekinge deltog.

§ 10

Utbildning
SSM Militär snabb:Utbildning för skjutledare under va 23. Utbildning
övrig personal innan tävlingsstart.

§ 11

Övriga frågor
Ronny visade förslag på pris till Blekingecupen. Han fick OK att ta fram
enligt förslag.

§ 12

Nästa möte
Nästa möte den 27 augusti 2015 kl 18.30, örlogshamnen Karlskrona.

§ 13

pkn

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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