BLEKNGE PISTOLSKYTTEKRETS
ORDINARIE STYRELSEMÖTE
PROTOKOLL 7/2018

Plats:
Tid:

Örlogshamnen, Karlskrona.
Måndagen den 10 december 2018

Ordinarie
Närvaro
Ersättare
Närvaro
Ronny Andersson (roa)
X
Magnus Nilsson(msn)
--Rune Andersson (ran)
X
Jerry Pettersson(jpn)
XX
Mikael Bäckstedt (mbt)
Förh Ulf Petersson(upn)
XX
Maria Erngrund (med)
X
Pär Karlsson (pkn)
X
Adjungerad: Mikael Fransson
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
§ 10 från protokoll 3 kvarstår. Båda styckena i § 7 protokoll 6 kvarstår.

§ 4

Ekonomi
Inga förändringar sedan förra mötet förutom medlemsavgift till FOS på
250 kronor.

§ 5

Inkommande – avgående skrivelser
Inkommande: ¤Tävlingsinbjudan ¤ SPSF: Hällevikslägret
¤FOS: Inbjudan adventsvesper, protokoll ¤SSM-medaljer.
Avgående: ¤Protokoll 6 ¤Kallelse till styrelsemöte
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§ 6

Årsmötet
Mötesdatum: Beslutades att årsmötet hålls lördagen den 16 mars 2019,
kl.18.00, i Munkagården, Karlshamn. Rune bokar lokalen.
Motioner: Inga motioner mottagna.
Hänskjutna frågor: Kretsens
skjutprogram/genomförande/kommunikation.
Valberedningen: Valberedningens sammankallande, Mikael Fransson,
hälsades välkommen. Mikael gick igenom underlaget inför de val som
skall göras på årsmötet och tillfrågade de närvarande som står för omval.
Supén: Samma koncept som föregående år. Priset för supén som förra
året, 200 kronor per person.
Ronny undersöker matleverantörer till nästa möte.
Förtjänstmedaljer: Inga förslag inkomna. Klubbarna påminns via
kretsmeddelande.
Övrigt: Klubbarna påminns om årsrapportering till förbundet
senast 31 januari.
Så mycket som möjligt av handlingarna till årsmötet bör vara klara till
nästa styrelsemöte.

§ 7

Samverkande organisationer
Problem med lågt deltagarantal i Sportskyttetävlingarna under 2018.
Blekinge stod som arrangör för region syd-konferens på Ronneby Brunn.

§ 9

ran
ran
pkn

Landsdelskonferensen/SSM-årsmöte
Lansdelskonferensen och SSM-årsmötet hålls i Alvesta, troligvis
lördagen den 16 februari 2019. Som representer för kretsen anmäls
Ronny och Pär med Rune som reserv.

§ 8

ran

Utbildning
Då Mikael inte deltog vid detta styrelsemöte fanns inget att rapportera.
Jämjö har planerat en grönakortetutbildning men har haft svårt att få
deltagare.
Ronneby har nyligen avslutat grönakortetutbildning med 6 deltagare som
samtliga blev godkända.
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§ 10

Övriga frågor
Ulf påpekade att kretsens hemsida är dåligt uppdaterad. Pär ber Mikael
som är webbansvarig, att ta tag i detta.

§ 11

Nästa möte
Nästa möte måndagen den 21 januari 2019 kl. 18.30 i Karlskrona.

§ 12

Avslutning
Ordföranden tackade för visat intresse och önskade de närvarande en
God Jul och Ett Gott Nytt År och förklarade därefter mötet avslutat.

Pär Karlsson
Ordförande

Rune Andersson
Sekreterare
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