BLEKINGE PISTOLSKYTTEKRETS
ORDINARIE STYRELSEMÖTE
PROTOKOLL 3/2016

Plats:
Tid:

Örlogshamnen, Karlskrona.
Torsdagen den 15 september 2016

Ordinarie
Närvaro
Ersättare
Närvaro
Ronny Andersson (roa)
X
Daag Nyman (dgn)
Förh
Rune Andersson (ran)
X
Jan-Erik Karlsson (jek)
XX
Mikael Bäckstedt (mbt)
X
Torgny Stymell (tsl)
XX
Maria Erngrund (med)
Förh
Pär Karlsson (pkn)
X
Marcus Olsson (mon)
--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
Protokoll 1-2016, §7.

§ 4

Inkommande – avgående skrivelser
Inkommande: ¤Tävlingsinbjudningar ¤Resultatlistor
¤SPSF: Inbjudan kurs SäkB, Föreningsutskick 1, 2 och 3
¤FOS: Kallelse årsmöte, årsmöteshandlingar, protokoll, årsavgift 2016
Avgående: Inbjudan Kretsens årsmöte och årsmöteshandlingar
¤Årsmötes och konstituerande protokoll ¤Slutresultat fältskytteserien
¤Krettsens yttrande gällande motioner till Förbundsmötet ¤Inbjudan till
precisionsserien ¤Resultatlistor precisionsserien. ¤Ansökan om
verksamhetsbidrag ¤Kallelse till styrelsemöte
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§ 5

Ekonomi
Vi har fått extrabidrag från förbundet, 15 000 kronor inklusive
grundtilldelningen på 5 000 kronor och 8 000 från Blekinge
Idrottsförbund.
Vi har i nuläget 48 006 kronor i kassan.

§ 6

Rapport från Förbundsmötet
Pär rapporterade från Landsdels-krets-konferenser och förbundsmötet.
Landsdelskonferensen: Förbundet rekomenderar att all träning och
tävling dokumenteras för att underlätta vid licensansöken hos polisen.
Ett program för att lägga in tävlingsinbjudningar håller på att utarbetas.
Kretskonferensen: Besök på bana där försvarsmaktsinstruktörsutbildning visades. Nya årsredovisningsprogrammet redovisades, i stort
sett klart. Långtidsprogrammet för SM redovisades.
Förbundsmötet: Genomfördes på rekordtid. Endast en motion att
behandla.

§ 7

SSM Fält 2017
Vi har bytt med Halland och kommer att arrangera SSM-fält 2018.

§ 9

Utbildning
Beslutades att använda de extrapengar vi fick från förbundet till att bjuda
in klubbarna till diskussion om hur vi vill utveckla skyttet i Blekinge.
Träffen hålls på Ronneby Brunn den 10 november 18.00 - 21.00 och vi
bjuder på fika. Tre deltagare per klubb samt kretsstyrelsen bjuds in.
Pär kollar med SISU hur vi lägger upp arrangemanget.

§ 10

Samverkande organisationer
Blekinge Skyttesportförbund: Planeras att genomföra en
hemmabaneserietävling i luftpistol.

§ 11

Övriga frågor
Följande kretstävlingar sanktionerades: Jämjö Spk arrangerar precision A
och B den 1 oktober och precision C den 22 oktober.
Torgny meddelade att ingen inbjudan till fältskytteserien sänds ut i år på
grund av, dels dåligt deltagande senaste åren och att alla klubber i
nuläget ej har egen bana.
Pär var på Alf Olssons begravning och noterade att det var få som deltog
från skytterörelsen.
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pkn

§ 12

Nästa möte
Nästa möte onsdagen den 19 oktober 2016 kl 18.30. Plats meddelas
senare.

§ 13

Avslutning
Ordföranden tackade för visat intresse och förklarade mötet avslutat.

Pär Karlsson
Ordförande

Rune Andersson
Sekreterare

Sidan 3 av 3

