BLEKINGE PISTOLSKYTTEKRETS
ORDINARIE STYRELSEMÖTE
PROTOKOLL 3/2018

Plats:
Tid:

Örlogshamnen, Karlskrona.
Onsdagen den 4 april 2018

Ordinarie
Närvaro
Ersättare
Närvaro
Ronny Andersson (roa)
X
Magnus Nilsson(msn)
Förh
Rune Andersson (ran)
X
Jerry Pettersson(jpn)
XX
Mikael Bäckstedt (mbt)
X
Ulf Petersson(upn)
Förh
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 närvarande ledamöter 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 ¤SPSF- Proposition o motioner,
föreningsutskick 1, Skjuthandbok ¤FOS- Kallelse årsmöte, protokoll
¤SSM- Protokoll ¤Datumändringar Mil.snabb Kristianstadskretsen
¤NP nr 1-2018 ¤Skattjakten Johannishus flyttad och därefter inställd
Avgående: ¤Inbjudan vapenkontrollutbildning ¤Protokoll 1/2018
¤Anmälan deltagare landsdelskonferensen ¤Valberedningsförslag
¤Årsmötet- Inbjudan, anmälningslista, dagordning, handlingar
¤Förslag till jubileumsmedaljen ¤Yttrande proposition och motioner
¤Fakturor till klubbarna angående kretstian, för åren 2014 till 2017
¤Inbjudan SSM Fältskjutning ¤Årsmötesprotokoll och konstituerande
protokoll ¤Kallelse till styrelsemöte
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§ 5

Ekonomi
Två av sex klubbar har betalt kretstian. 15 236 kronor på kontot.
Då verktyget till de nya medaljerna vi köpte förra året bara sparas ca 4
månader till. Med anledning härav beslutades att köpa 100 medaljer
vardera av guld, silver och brons. Kostnad ca 6500 kronor.
Beslut om målmaterielinköp till SSM fält, kostnad 32 000 kronor.
Generellt beslut gällande inköp till SSM Fält.

§ 6

SSM Fält
Vapenkontrollanter och skjutledare träffas i Ringamåla tisdagen den 10
april för genomgång och start av målbygget.
Datum för fortsatt bygge 18 april och 7 maj. Färdigställandet av
tävlingsbanan sker den 12 maj. Sekretariatet träffas i Ringamåla den
18 april klockan 19.00.
Serveringen och tävlingspriser diskuterades.

§ 7

Sanktion tävlingar
Beslutades att sanktionera Jämjö Spk:s klubbmästerskap den 21/4, 4/8
och 1/9 och Karlshamns Pk:s klubbmästerskap den 30/6, 7/7, 28/7 och
18/8 som kretstävlingar.
Karlshamns Pk avser att arrangera militär snabb 17/4, 12/6 och 14/8,
dessa sanktioneras som kretstävlingar.

§ 8

Utbildning
Sker vid träffarna inför SSM i Ringamåla.

§ 9

Samverkande organisationer
Blekinge Skyttesportförbund har haft årsmöte, där ny ordförande och ny
kassör valdes.

§ 10

Övriga frågor
Ny skjuthandbok har utkommit. Styrelsens ledamöter tillfrågas vilka som pkn
vill ha den så beställer vi hem.
roa
Fråga till förbundet när det gäller licenskrav för äldre veteraner som
innehar guldmärke.
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mbt

§ 11

Nästa möte
Nästa möte måndagen den 28 maj 2018 kl. 18.30 i Karlskrona.

§ 12

Avslutning
Ordföranden tackade för visat intresse och förklarade mötet avslutat.

Pär Karlsson
Ordförande

Rune Andersson
Sekreterare
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