BLEKINGE PISTOLSKYTTEKRETS
ORDINARIE STYRELSEMÖTE
PROTOKOLL 2/2017

Plats:
Tid:

Örlogshamnen, Karlskrona.
Måndagen den 20 februari 2017

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)
X
Maria Erngrund (med)
X
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
§7 kvarstår.

§ 4

Ekonomi
20 000 kronor har överförts till sparkontot. 800 kronor har betalts i
bankavgift. Några reseräkningar återstår att betala.

§ 5

Inkommande – avgående skrivelser
Inkommande:Inbjudan ¤Resultatlista ¤FOS: Information, protokoll.
¤Revisionsberättelse, kretsen ¤Förslag till stadgar från Johannishus Psk
Avgående: ¤Tävlingskalender ¤Förslag organisation SSM-fält 2018
¤Långtidsplan kretsmästerskap ¤Inbjudan Kretsens årsmöte och
årsmötesdagordning ¤Protokoll 1/2017 ¤Klubbarnas röstetal vid
kretsårsmötet ¤Kallelse till styrelsemöte
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§ 6

Rapport från Landsdelskonerens och SSM-möt
Landsdelskonferensen: Pär och Jan-Erik representerade kretsen.
Vapenlagstiftningsfrågor. Ny hemsida, klar innan sommaren.
Information om förändringar i det medlemsadministrativa programmet.
Förslag tas fram på förändringar hur SM skall genomföras i framtiden.
SSM-mötet: Plaketterna är slut och kretsarna kommer att behöva betala
för inköp av nya inför 2018. Faktura kommer när beställningen är gjord.
Kostnaden för gravyr får arrangerande krets själva betala.
Statuter för vandringspriser kommer att omarbetas.

§ 7

Årsmötet
Årsmöteshandlingarna gicks igenom och några korrigeringar gjordes.
Det mesta är klart, endast valberedningens förslag saknas.
Beslutades att Ronny beställer maten till ett pris av 175 kronor per
person.

§ 8

Samverkande organisationer
Blekinge Skyttesportförbund: Årsmöte på Ronneby Brunn den 15 mars.

§ 9

SSM Fältskytte 2018
Tävlingsledare blir Ronny Andersson. Banläggare klara, Maria Erngrund
och Mattias Thomsson. Guy Persson är tillfrågad om att vara
tävlingssekreterare och har i nuläget sagt OK.
Ganska många har visat intresse att delta på övriga funktioner som
behövs. Vi behöver under våren ha en träff där organisation,
tävlingsplats, budget mm diskuteras och fastställs så långt som möjligt.

§ 10

Övriga frågor
Styrelsen godkände förslaget till ändrade stadgar från Johannishus Psk.
Torgny har aviserat att han inte fortsätter i kretsstyrelsen men erbjuder
sig att även kommande år hålla i kretsprecisionsserien.

§ 11

Nästa möte
Konstituerande möte direkt efter årsmötet.

§ 12

Avslutning
Ordföranden tackade för visat intresse och förklarade mötet avslutat.

Pär Karlsson
Ordförande

Rune Andersson
Sekreterare
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