BLEKINGE PISTOLSKYTTEKRETS
ORDINARIE STYRELSEMÖTE
PROTOKOLL 5/2018

Plats:
Tid:

Örlogshamnen, Karlskrona.
Tisdagen den 11 september 2018

Ordinarie
Närvaro
Ersättare
Närvaro
Ronny Andersson (roa)
X
Magnus Nilsson(msn)
XX
Rune Andersson (ran)
X
Jerry Pettersson(jpn)
X
Mikael Bäckstedt (mbt)
X
Ulf Petersson(upn)
X
Maria Erngrund (med)
X
Pär Karlsson (pkn)
X
Marcus Olsson (mon)
--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
Båda punkterna på §10 från protokoll 3, kvarstår.

§ 4

Inkommande – avgående skrivelser
Inkommande: ¤Tävlingsinbjudningar ¤Resultatlistor
¤SSM-kretsarna: Protokoll från planeringsmöte
¤SPSF: Begäran om uteslutning av Drottningsskärs Pk. Kallelse till
Kretsinstruktörsträff i region syd.
¤FOS: Årsmötes- konst.- mötes-protokoll, uttalande, medlemsavgift.
Avgående: ¤Protokoll 4/2018 ¤Resultatlista Kretsens precisionsserie
omgång 1 - 3 ¤Kallelse med dagordning till styrelsemöte.
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§ 5

Ekonomi
Ronny redogjorde för det ekonomiska läget som ser bra ut. Vi har även i
år fått ett bidrag på 8 000 kronor från Blekinge Idrottsförbund.

§ 6

Rapport från Förbundsmötet
Pär rapporterade från Kretskonferensen och Förbundsmötet.
Kretskonferensen: Som vanligt en diskussion om långtidsplanen.
Eventuellt kommer SM att delas i en tävlingshelg för fält och precision
och en annan för Mil. Snabb, med olika tävlingsplatser.
Förbundsmötet: Inget anmärkningsvärt att rapportera.

§ 7

SSM Fält 2018
Efter sammanräkning av inkomster och utgifter för SSM-fälttävlingen i
Ringamåla har kretsen hittills gått med ett minus på
Ca 15 000 kronor.
Beslutades att betala tillbaka startavgifterna till de funktionärer som inte
fick möjlighet att delta i tävlingen.
Vårt målmateriel ligger kvar i Ringamåla. Beslutades att kalla till en träff pkn
tisdagen den 25 september kl 17.30, där vi tar hand om och fördelar
använt målmateriel till klubbarna.
pkn
Beslutades att oanvänt målmateriel säljs till klubbarna för hälften av
priset.

§ 8

Utbildning
Kretsinstruktörsträff i region syd den 20 oktober i Alvesta. Våra
kretsinstruktörer informeras om träffen.

pkn

Det finns behov av föreningsinstruktörsutbildning i klubbarna.
Kretsinstruktörerna planerar detta och återkommer till nästa
styrelsemöte.
Undersöks om det går att genomföra en information/utbildning när det
gäller det medlemsadministrativa programmet(MAP).
§ 9

Samverkande organisationer
Blekinge Skyttesportförbund: Inget att rapportera.
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pkn

§ 10

Övriga frågor
Förbundets verkställande utskott uppmanar kretsen att utesluta
Drottningskärs Pk på grund av bristande betalning och att de ej lämnat in
årsrapporter. Styrelsen beslutade att att utesluta Drottningskärs Pk från
Blekinge Pistolskyttekrets.
Kretsmästerskapet i precision blev inställt på grund av för få deltagare.
Undersöker om det går att genomföra tävlingen den 20 eller 21 oktober.

upn

Kretsmeddelande till klubbarna om att de skall sända in vilka datum som
det skall arrangeras nationella tävlingar 2019.

ran

Vi gratulerade Ulf Petersson som blev sydsvensk mästare i precision,
veteraner yngre, med nytt rekord på 473 poäng.
§ 11

Nästa möte
Nästa möte måndagen den 29 oktober 2018 kl 18.30 i Karlskrona.

§ 12

ran

Avslutning
Ordföranden tackade för visat intresse och förklarade mötet avslutat.

Pär Karlsson
Ordförande

Rune Andersson
Sekreterare

Sidan 3 av 3

