BLEKNGE PISTOLSKYTTEKRETS
ORDINARIE STYRELSEMÖTE
PROTOKOLL 5/2016

Plats:
Tid:

Örlogshamnen, Karlskrona.
Tisdagen den 5 december 2016

Ordinarie
Närvaro
Ersättare
Närvaro
Ronny Andersson (roa)
X
Torgny Stymell (tsl)
X
Rune Andersson (ran)
X
Jan-Erik Karlsson (jek)
X
Mikael Bäckstedt (mbt)
X
Daag Nyman (dnn)
X
Maria Erngrund (med)
X
Pär Karlsson (pkn)
X
Adjungerad: Magnus Nilsson
X
Marcus Olsson (mon)
X
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

Ekonomi
Vi har 47 295,02 på bankkonto och 171,20 i handkassan. Ronny bad alla
som har reseräkningar att inkomma med dem innan jul.

§ 5

Inkommande – avgående skrivelser
Inkommande: ¤Tävlingsinbjudan ¤Resultatlista ¤SSM fält 2017
¤Förbundets Valberedning ¤FOS: Protokoll, inbjudan till adventsvesper
¤Tävlingsprogram Kalmar norra ¤Uppdatering vandringspriser SSM
Avgående: ¤Protokoll 4 ¤Kallelse till styrelsemöte
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§ 6

Årsmötet
Beslutades att årsmötet hålls lördagen den 11 mars 2017, kl.18.00, i
Munkagården, Karlshamn. Rune bokar lokalen.
Vi undersöker om vi kan få Lars-Erik Uneståhl att hålla ett föredrag om
mental träning.

med

Motioner: Inga motioner mottagna.
Hänskjutna frågor: Inga hänskjutna frågor.
Valberedningen: Valberedningens sammankallande, Magnus Nilsson,
fick underlaget inför de val som skall göras på årsmötet.
Supén: Samma koncept som föregående år. Priset för supén höjdes från
180 till 200 kronor per person.
Ronny och Pär undersöker matleverantörer till nästa möte.
Förtjänstmedaljer: Inga förslag inkomna. Klubbarna påminns via
kretsmeddelande.

ran

Övrigt: Klubbarna uppmanas att sända årsrapporterna till kretsen senast ran
31 januari. Om möjligt redan till den 15 januari.
Innan årsmötet köps de VPR som saknas. Plaketter beställs snarast. Vi
ran
beställer 100 st uppsättningar(G, S, B). De medaljer vi har idag är inte av
så bra kvalité. Undersöks vilka andra leverantörer som finns.
pkn
Så mycket som möjligt bör vara klart till nästa styrelsemöte.
§ 7

Workshop
Genomfördes den 10 november på Ronneby Brunn. Det var bra
uppslutning. Fem klubbar deltog med tillsammans 18 deltagare.
Det var bra diskussioner och många bra förslag. Deltagarna delades in i
arbetsgrupper. Några av grupperna lämnade in förslag och ideer. Tyvärr
har några av de arbetsgrupper som skulle sammanställa sina förslag och
ideer inte sänt in detta. Påminnelse har sänts ut. Beslutades att i början av
nästa år kallas deltagarna till ett nytt möte.

§ 8

Landsdelskonferensen/SSM-årsmöte
Lansdelskonferensen och SSM-årsmötet hålls i Alvesta, troligvis
lördagen den 18 februari 2017. Som representer för kretsen anmäls
Ronny och Pär med Jan-Erik som reserv.

§ 9

Samverkande organisationer
Pär Karlsson rapporterade från Skyttesportförbundets senaste
styrelsemöte. Bland annat att distrikten kommer att omstruktureras på
samma sätt Skyttesportförbundet i Blekinge är organiserat med
tävlingssektioner med grenledare.
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ran

§ 10

Utbildning
Genomförs efter behov och när organisationen för SSM fält 2018 är satt.

§ 11

Övriga frågor
Inga övriga frågor.

§ 12

Nästa möte
Nästa möte måndagen den 23 januari 2017 kl. 18.30 i Karlskrona

§ 13

Avslutning
Ordföranden tackade för visat intresse och önskade de närvarande en
God Jul och Ett Gott Nytt År och förklarade därefter mötet avslutat.

Pär Karlsson
Ordförande

Rune Andersson
Sekreterare
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