BLEKINGE PISTOLSKYTTEKRETS
ORDINARIE STYRELSEMÖTE
PROTOKOLL 6/2017

Plats:
Tid:

Örlogshamnen, Karlskrona.
Onsdagen den 26 oktober 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)
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 de närvarande 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 ¤Resultatlistor
¤Skrivelse från förbundets valberedning ¤Datum för nationella tävlingar
i Krisianstadskretsen, Malmöhus och Kalmar norra.
Avgående: ¤Protokoll 5 ¤Slutresultat precisionsserien 2017
¤Inbjudan till SSM Fältplanering ¤Handlingar till förbundet om Pk
Ekens avveckling ¤Kallelse till styrelsemöte
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§ 5

Ekonomi
Vi har 17 942 kronor på kontot. Kostnaden för planeringsträffen på
Ronneby Brunn uppgick till 2 050 kronor.

§ 6

SSM Fält 2018
Pär redovisade anteckningarna från planeringsträffen inför SSM Fält
2018, som genomfördes på Ronneby Brunn den 17 oktober.
Sänds ut till klubbar och styrelse.

pkn

Tävlingsledningen träffas i januari 2018 för planering gällande
datorprogram, skjutkort, resultatpresentation, anmälningsavgifter,
utskick av inbjudan mm.
§ 7

Sanktion av tävling
Förfrågan till klubbarna vilka nationella tävlingar de avser att arrangera
under 2018. Sänds till förbundet senast 31 oktober.

ran

Beslutades att sanktionera kretstävling i militär snabbmatch som
Karlshamns Pk skall arrangera under november.
§ 8

Utbildning
Mikael rapporterade från kretstränarutbildningen i Skövde som han och
Peter Johansson deltagit i.

§ 9

Samverkande organisationer
Vi har ännu inte fått bidrag från Blekinge Idrottsförbund. Undersöks!

§ 10

pkn

Övriga frågor
Skrivelsen från förbundets valberedning diskuterades. Styrelsen kom
fram till att vi inte har några förslag på ledamöter i förbundsstyrelsen.
Påminnelse sänds ut om att klubbar som arrangerar kretsmästerskap
snarast skall sända ut resultatlista och betala in tio kronor per start till
kretsen.

ran

Även påminnelse om att motioner till kommande förbundsmöte skall
vara kretsen tillhanda senast den 1 december.

ran
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§ 11

Nästa möte
Nästa möte tisdagen den 5 december 2017 kl 18.00 i örlogshamnen
Karlskrona.
Till detta möte bjuds valberedningens ordföranden in.

ran

Efter mötet serveras jultallrik. Ronny vill ha anmälan om deltagande
senast den 24 november.
§ 12

Avslutning
Ordföranden tackade för visat intresse och förklarade mötet avslutat.

Pär Karlsson
Ordförande

Rune Andersson
Sekreterare
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