BLEKINGE PISTOLSKYTTEKRETS
ORDINARIE STYRELSEMÖTE
PROTOKOLL 4/2015

Plats:
Tid:

Örlogshamnen, Karlskrona.
Torsdagen den 27 augusti 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

Inkommande – avgående skrivelser
Inkommande: ¤Tävlingsinbjudningar ¤Resultatlistor
¤SPSF: Inbjudan kurs SäkB, Stomprogram 2016 ¤FOS: Årsavgift 2015
Avgående: ¤SSM Militär Snabb: Inbjudan, hålltider för kretsens
klubbar, starttider, resultatlista. ¤Ansökan om verksamhetsbidrag.
¤Resultat banskytteserien omgång 1 till 4. ¤Kallelse till styrelsemöte
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§ 5

Ekonomi

§ 6

Vi har 38 329,62 kronor i bank och kassa.
SSM mil. snabbmatch gav ett överskott på ca 3 300 kronor.
Vi har fått 8 000 kronor i verksamhetsbidrag från Blekinge
Idrottsförbund
.
Rapport från Förbundsmötet
Pär rapporterade från kretskonferensen och förbundsmötet.
Kretskonferensen: Disskussion om motionen hölster eller väska.
Vapenlagsstiftningsfrågan samt disskussion om polisens långa
handläggningstider. Verksamhets och långtidsplan gicks igenom.
Förbundsmötet: Genomfördes snabbt och var klart före lunch.
Motionen med krav på hölster eller väska vid fältskytte gick igenom och
gäller fr.o.m. första januari 2016. Även övriga motioner gick enligt
förbundsstyrelsens förslag.

§ 7

SSM Militär snabbmatch
Tävlingen under de två dagarna fungerade mycket bra. Det var 78 starter
i de fyra vapengrupperna. De skjutna speglarna delades upp mellan de
klubbar som hjälpte till. Överblivna tavlor och speglar som är
vattenavvisande och internationellt godkännda, säljer kretsen till de
klubbar som är intresserade. 15 kronor per tavla och 80 öre per spegel.

§ 8

§ 9

SSM Fält 2017
Enligt stomprogrammet är det Blekingekretsens tur att arrangera SSM i
fältskytte 2017. Frågan är om Kretsen har möjlighet att arrangera
tävlingen. Svårt att hitta en plats i och med att de militära områdena ej
längre är tillgängliga. Ett ännu större problem är att få tillräckligt många
funktionärer att ställa upp.
Beslutades att tillskriva övriga kretsar i syd att Blekinge ej kan
genomföra ett SSM i fält. Vi kan däremot ställa upp och bemanna ett
mindre antal stationer som hjälp till den krets som övertar
arrangemanget.
Utbildning
I nuläget är ingen intresserad av den SäkB-utbildning som genomförs i
Stockholm sista helgen i september.
När det gäller utbildningar som Kretsen genomför avvaktar vi med dessa
till nästa vår.
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§ 10

Samverkande organisationer
Blekinge Skyttesportförbund: Inget att rapportera.

§ 11

Övriga frågor
Torgny rapporterade att årets kretspresicionsserie snart är färdigskjuten.
När det gäller en eventuell fältskytteserie sänds en fråga till klubbarna
hur stort intresse det finns.
Kretsmeddelande om nationella tävlingar sänds till klubbarna.

§ 12

Nästa möte
Nästa möte den 29 oktober 2015 kl 18.30 och årets sista möte den 15
december kl 18.00 2015. Båda i örlogshamnen Karlskrona.

§ 13

Avslutning
Ordföranden tackade för visat intresse och förklarade mötet avslutat.

Pär Karlsson
Ordförande

Rune Andersson
Sekreterare
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