BLEKINGE PISTOLSKYTTEKRETS
ORDINARIE STYRELSEMÖTE
PROTOKOLL 5/2015

Plats:
Tid:

Örlogshamnen, Karlskrona.
Torsdagen den 29 oktober 2015

Ordinarie
Närvaro
Ersättare
Närvaro
Ronny Andersson (roa)
X
Daag Nyman (dgn)
XX
Rune Andersson (ran)
X
Jan-Erik Karlsson (jek)
X
Maria Erngrund (med)
Förh Torgny Stymell (tsl)
XX
Pär Karlsson (pkn)
X
Selim Neziraj (snj)
X
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
§ 8, Beslut om skrivelse kvarstår.

§ 4

Inkommande – avgående skrivelser
Inkommande: ¤Tävlingsinbjudningar ¤Resultatlistor
¤Förteckning över nationella tävlingar i Kalmar norra och Skåne.
Avgående: ¤Kretsmeddelande 2 ¤Intresseförfrågan fältskytteserien.
¤Slutresultat banskytteserien. ¤Rekordprotokoll SSM Militär snabb.
¤Begäran om sanktion av nationella tävlingar. ¤Inbjudan fältskytteserie.
¤Kallelse till styrelsemöte.
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§ 5

Ekonomi
Vi har 35 822 kronor i bank och kassa.
Alla avgifter gällande SSM Militär snabb har kommit in.
Inga10:kronor per startavgift som skall betalas på kretsmästerskapen
(B-skyttar och Juniorer undantagna), har kommit in under 2014 och
2015.
Med hjälp av resultatlistorna sänds krav till arrangerande klubbar.

§ 6

ran

Fältskytteserien
Torgny redogjorde för den planerade fältskytteserien. Då endast två
klubbar visat intresse kommer det bli en individuell serie.
För att höja intresset beslutades att kretsen sponsrar med tre startavgifter
i någon av fältskjutningarna i Blekinge under 2016.
Utlottning bland alla deltagare i fältskytteserien som deltagit i minst två
deltävlingar. Utlottningen sker på årsmötet.

§ 7

Utbildning
Olofströms Pk har ca 10 nybörjare som behöver gröna kortetutbildning.
Även Karlshamns Pk har ett antal. Lämpligt att utbildning för dessa
genomförs en helg och att klubbarna samordnar detta.
Olofströms Pk har behov av utbildning av föreningsinstruktör. Förfrågan
sänds till klubbarna om intresse för en sådan utbildning.

§ 8

Samverkande organisationer
Blekinge Skyttesportförbund: 14-15 november deltar Pär i ett
skytteforum i Stockholm, om organisations och utbildningsfrågor

§ 9

Årsmötet 2016

pkn

Beslutades att årsmötet hålls lördagen den 12 mars 2016 i Munkagården
Karlshamn.
§ 10

Övriga frågor
Kretsmeddelande om motioner som skall vara inne senast 1 december
sänds ut till klubbarna. Vi tar även med sponsringen av fältskytteserien.
Selim meddelade att han har fått nytt jobb i Malmö med början i slutet av
november. Han kommer tillsammans med familjen att flytta till Hjärup i
februari nästa år. Vi mister därmed en engagerad styrelseledamot. Vi
önskar honom lycka till med det nya jobbet och hoppas att han fortsätter
med skyttet.
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ran

§ 11

Nästa möte
Nästa möte den 15 december 2015 kl 18.00 i örlogshamnen Karlskrona.
Till nästa möte bjuds valberedningens ordföranden in.
Efter mötet serveras jultallrik. Ronny vill ha anmälan om deltagande
senast den 1 december.

§ 12

Avslutning
Ordföranden tackade för visat intresse och förklarade mötet avslutat.

Pär Karlsson
Ordförande

Rune Andersson
Sekreterare
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