BLEKINGE PISTOLSKYTTEKRETS
ORDINARIE STYRELSEMÖTE
PROTOKOLL 1/2016

Plats:
Tid:

Örlogshamnen, Karlskrona.
Torsdagen den 11 februari 2016

Ordinarie
Närvaro
Ersättare
Närvaro
Ronny Andersson (roa)
X
Torgny Stymell (tsl)
XX
Rune Andersson (ran)
X
Jan-Erik Karlsson (jek)
XX
Pär Karlsson (pkn)
X
Daag Nyman (dnn)
Förh
Selim Neziraj (snj)
Förh
Marcus Olsson (mon)
--Maria Erngrund (med)
X
X=Närvaro XX=Ersätter ordinarie Förh=Anmält förhinder ---=Frånvarande

§ 1

Mötets öppnande

Ansv

Ordföranden Pär Karlsson hälsade närvarande ledamöter välkomna till
styrelsemötet och förklarade det öppnat.
§ 2

Förslag till dagordning
Den föreslagna dagordningen godkänndes.

§ 3

Avvikelser föregående protokoll
Protokoll 5/2015, §7 andra stycket kvarstår.

§ 4

Inkommande – avgående skrivelser
Inkommande: ¤Tävlingsinbjudan ¤Resultatlista ¤Protokoll från FOS
¤SPSF: Skrivelse angående årsrapportering
¤SSM: Inbjudan landsdelskonferensen, Sammanställning SSM-rekord
Avgående: ¤Protokoll 6/2015 ¤Kretsmeddelande 4 ¤Resultat
fältskytteserien omg 3 och 4 ¤Anmälan deltagare landsdelskonferensen
¤Blankett till klubbarna för ifyllande av uppgifter till årsrapporten
¤Dagordning till styrelsemöte
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§ 5

Ekonomi
Kassören meddelade att på grund av tekniska problem har inga uppgifter
gått att få fram.

Årsmötet: Datum för årsmötet är 12 mars. Munkagården i Karlshamn är
bokad.
6.1 Inbjudan: Inbjudan gicks igenom. Deltagaravgiften justerades till 180
kronor per person. Inbjudan med dagordning sänds ut under vecka 7.
Vi bjuder in hedersordföranden Jan Bergh med fru och en representant
från Blekinge Skyttesportförbund till årsmötet.
6.2 Verksamhetsberättelse: Arbetet med berättelsen pågår och sänds ut till
styrelseledamöterna för granskning. På grund av förbundets strul med
årsrapporteringsprogrammet har vi inte fått in några årsrapporter från
klubbarna. Begäran är sänd till klubbarna om att de fyller i den bifogade
rapportdelen.
6.3 Budgetförslag: Budgeten för 2016 arbetades fram.

§ 6

pkn
ran

6.4 Till årsmötet hänskjutna frågor: Damsatsning. Stadgeändringsförslag
Blekingecupen. Lagtävlingar kretsmästerskap, vilka skall vi ha?
6.5 Förbundsmotioner: Inga motioner att behandla.
6.6 Förtjänsttecken: Inga förslag inkomna. Förslag till SPSF:s
förtjänstmedaljer undersöks.
6.7 Priser, plaketter: Erfoderligt antal plaketter graveras.
Erövrade vandringspris: Banskjutning vapengrupp C, Gert Pettersson
Karlshamns Pk. Blekingecupen, Gert Pettersson Karlshamns Pk.
Vi köper nya och sätter upp dem från och med 2016.
§ 7

§ 8

ran

Utbildning
Fältskyttedag planeras under hösten 2016.

med

Ny skjuthandbok och nytt utbildningsmateriel har kommit. Gäller från
och med 2016-01-01. Vi kollar med SISU om vi kan få stöd för en
skjuthandboksutbildning.

pkn

Samverkande organisationer
Blekinge Skyttesportförbund har årsmöte den 16 mars på Ronneby Brunn

§ 9

ran
pkn
ran

Sanktion av tävlingar
Karlshamns Pk beviljades sanktion som kretstävling i precisionsskytte
vid följande tävlingstillfälle: 12 juni. 19 juni (Blekingecupen). 3 juli.
21 augusti.
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§ 10

Övriga frågor
Jämjö Spk vill lägga Kretsmästerskapet i fält samtidigt som Jämjöträffen.
Efter diskussion beslutades att vi håller fast vid beslutet att
kretsmästerskapet skall ligga på en egen helg. Jämjö meddelas beslutet.
pkn
En uppdaterad turlista gällande kretsmästerskapen redovisades och sänds
ut till klubbarna.
När det gäller utlottning av tre startavgifter vid deltagande i
fältskytteserien, beslutades att de som deltagit i två deltävlingar eller fler,
erhåller ett lottnummer per omgång man deltagit i.

§ 11

Nästa möte
Konstituerande mötet direkt efter årsmötet.

§ 12

Avslutning
Ordföranden tackade för visat intresse och förklarade mötet avslutat.

Pär Karlsson
Ordförande

Rune Andersson
Sekreterare
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pkn

