BLEKINGE PISTOLSKYTTEKRETS
ORDINARIE STYRELSEMÖTE
PROTOKOLL 4/2016

Plats:
Tid:

Örlogshamnen, Karlskrona.
Onsdagen den 19 oktober 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)
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: Riktlinjer avseende ny FAP och nytt föreningsintyg.
¤Datum för nationella tävlingar i Krisianstadskretsen och Kalmar norra.
Avgående: ¤Protokoll 3 ¤Slutresultat precisionsserien 2016 ¤Begäran
om sanktion av nationella tävlingar ¤Inbjudan till Work Shop om skyttet
i Blekinge ¤Inbjudan till gemensam hemmabanetävling i luftpistol
¤Kallelse till styrelsemöte
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§ 5

Ekonomi
Vi har i nuläget 47 524,42 kronor på vårt bankkonto.

§ 6

Work Shop – Skyttet i Blekinge
Pär har träffat SISU och diskuterat hur vi kan lägga upp Work Shop –
träffen om Blekingeskyttets framtida utveckling. Inbjudan till träffen som
hålls på Ronneby Brunn den 10 november har sänts till klubbarna.
Lokal och fika på Ronneby Brunn är bokad. Kostnad ca 2 200 kronor. Vi
kollar med SISU hur mycket de kan bidra med.
Upplägget på träffen gicks igenom, bla att vi har diskussionsgrupper där
deltagarna från de olika klubbarna blandas.
Beslutades att milersättning betalas ut till en bil per klubb.

§ 7

Utbildning
Pär tog vid träffen med SISU upp behovet av skjuthandboksutbildning.
Om vi genomför utbildningen betalar SISU kostnaden för
skjuthandböckerna.
Vi ser ett stort behov av utbildningar inför det SSM i fält som kretsen
skall arrangera 2018. Vi kommer att beröra detta vid träffen på Ronneby
Brunn den 10 november.
Vi undersöker behovet av föreningsledar- och skjutinstruktörsutbildning
under 2017. Även detta tas upp den 10 november.

§ 8

Samverkande organisationer
Blekinge Skyttesportförbund: Pär har träffat Blekinge Idrottsförbund
angående det bidrag vi erhåller, trots att vi inte är anslutna till RF.
Pär beskrev vad vi gör och vilka olika skytteformer vi bedriver.

§ 9

Övriga frågor
Mikael berättade att kretsbanskjutningen i A blev inställd och i B var det
tre deltagare.
Jämjös bana är nu godkänd av polisen.
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§ 10

Nästa möte
Nästa möte den 5 december 2016 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 25 november.

§ 11

Avslutning
Ordföranden tackade för visat intresse och förklarade mötet avslutat.

Pär Karlsson
Ordförande

Rune Andersson
Sekreterare
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