BLEKINGE PISTOLSKYTTEKRETS
ORDINARIE STYRELSEMÖTE
PROTOKOLL 4/2017

Plats:
Tid:

Ringamåla skyttepaviljong.
Måndagen den 5 juni 2017

Ordinarie
Närvaro
Ersättare
Närvaro
Ronny Andersson (roa)
X
Magnus Nilsson (msn)
Förh
Rune Andersson (ran)
X
Jan-Erik Karlsson (jek)
XX
Mikael Bäckstedt (mbt)
X
Jerry Pettersson (jpn)
XX
Maria Erngrund (med)
För
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 P1, genomförs under hösten, i övrigt inga avvikelser.

§ 4

Ekonomi
Drygt 21 000 på bankkontot. Medlemsavgift på 250 kronor till FOS skall
betalas.

§ 5

Inkommande – avgående skrivelser
Inkommande: ¤Tävlingsinbjudningar ¤Resultatlistor ¤SPSF:
Handlingar till kretskonferens och förbundsmöte ¤FOS: Protokoll,
medlemsavgift, inbjudan till Military Camp.
Avgående: ¤Protokoll 2 ¤Årsmötesprotokoll, konstituerande protokoll
¤Handlingar till Blekinge Idrottsförbund för bidragsansökan
¤Anmälan till Kretskonferens och Förbundsmöte
¤Kallelse med dagordning till styrelsemöte
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§ 6

Förbundsmötet

6.1 Styrelseberättelse: Styrelseberättelsen granskades, inga anmärkningar.
6.2 Verksamhetsplan: Verksamhetsplanen granskades, inga anmärkningar.
6.3 Budget: Den föreslagna budgeten granskades, inga anmärkningar.
Medlemsavgiften för för 2018 föreslås oförändrad.
6.4 Valnämndens förslag: Valnämndens förslag diskuterades, inga
anmärkningar.
6.5 Propositioner och motioner: I stort sett som vi beslutade på Kretsens
årsmöte.
6.6 Övrigt: Pär kommer att kräva att tävlingshelgen för SSM i fält som vi
arrangerar kommer att genomföras 19-20 maj 2018 som det var planerat i
det ursprungliga stomprogramet.
§ 7

SSM Fältskytte 2018
Innan kvällens möte gick vi en runda med banläggarna Maria Erngrund
och Mattias Thomsson för att se hur vi kan placera stationerna. Vi hittade
12 lämpliga platser för stationer.
Beslutades att kretsen arrangerar SSM:et i Ringamåla på Ringamåla
skytteförenings bana och området däromkring.
Svaren från klubbarna om hur många som kan delta som funktionärer har
varit varierande. Ny påminnels sänds ut.
pkn
Ny träff för att planera SSM fält hålls på Ronneby Brunn under augusti.

§ 8

Samverkande organisationer
Blekinge Skyttesportförbund: Inget att rapportera.

§ 9

Utbildning
Den vapenkontrollantkurs som var planerad till våren-17 kommer att
arrangeras hösten-17.
Övriga funktionärsutbildningar kommer att genomföras oktober-17 till
mars-18.
Pär undersöker med närliggande kretsar om det går att annordna en
gemensam klubbtränarutbildning.

§ 10

Övriga frågor
Ronny rapporterade från FOS årsmöte.
Mikael berättade om kretsens nya hemsida som han arbetat med.
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§ 11

Nästa möte
Nästa möte den 14 eller 21 augusti 2017 kl 18.30, örlogshamnen
Karlskrona.

§ 12

Avslutning
Ordföranden tackade för visat intresse, önskade de närvarande en trevlig
sommar och förklarade mötet avslutat.

Pär Karlsson
Ordförande

Rune Andersson
Sekreterare
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