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Protokoll 
 

Protokoll: 4/2022 Styrelsemöte 

 
Datum: 2022-08-22 kl. 18:30. 
 
Plats: Digitalt via Teams. 
 
Närvarande: Johan Yngveson, Stefan Håkansson, Mattias Nilsson, Mattias Nordlander, Mats Fagerström,  

Madelene Karlsson samt Gert Pettersson. 
  
Anmält förhinder: Henrik Nyberg och Pär Karlsson. 
Ej närvarande: Håkan Sigurdsson, Johnas Arvidsson, Greger Albertsson samt Oscar Rincon. 
 

§41 Mötets öppnande 
 
Ordföranden hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat kl. 18:30 via Teams. 
 

§42 Dagordning 
 

Föreliggande dagordning godkändes. 
 

§43 Föregående protokoll 
 
Föreg. protokoll nr. 3 2022, redogjordes. Justering gjordes för §32 att beslut tas via e-post och  
protokollförs nästa möte 22 augusti. Denna godkändes och lades därefter till handlingarna. 
 

§44 Kassörinformation 
 
Kassören redovisade aktuell ekonomi. 
Fonder har sålts för att kunna få lite mer likvida medel.  
Har en del kostnader om comradioapparater och kommande tävlings och arrangörsbidrag. 
Inväntar deltagaravgifter från Hällevikslägret och att namn skrivs i meddelandet för spårbarhet. 
Beslutade att kassören skickar ut en saldolista inför varje möte framöver för enklare översikt. 

 
§45 Ekonomiska beslut 

 
Beslut togs via e-post 2022-07-04 att godkänna offerten som Håkan tagit fram från Zodiac. 
Fakturan på 15 976 kr ex moms kom från närmaste Zodiac-återförsäljare AB Holmgrens Jakt & 
Fritid i Nöbbelöv, org-nummer: 556685-1167. 
 
I detta paket ingår: 
13 st. Zodiac Basic Pro 155 MHz 
13 st. Zodiac Öronmussla Helbygel 3.5 mm A B E vinklad k 
1 st.   Zodiac Skogsantenn HQ 155 MHz SMA 8 Basic Pro/Easy 
 
Denna utrustning finns tillgänglig hos Håkan Sigurdsson att låna. 
Alla föreningar i Blekinge kan låna utrustningen. Info läggas ut på hemsidan om detta. 
 
Beslutade godkänna inkomna tävlings och arrangörs-ansökningar fram till och med den  
25 augusti, 50 kr per start likt tidigare år. 
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Ta beslut om hyra av lokal till Mörrums SKG, KPK och Gammalstorps SKF när vi vet närmare om 
summor och om vi får någon ersättning från RF SISU Blekinge som Pär skulle kolla upp. Beslut 
tas via e-post och protokollförs nästa möte. 
 

§46 Tävlingssektionen (grenvis enl. nedan rubriker) 
 
Luftgevär sport/nationellt: 
 
Luftgevär har inget att rapportera. Ingen verksamhet under sommaren. 
 
/Mats Fagerström 
 
Gevär korthåll: 
 
Totala SM avgjordes i Boden den 17/7 - 23/7 i grenarna 6,5 sport och nationellt och korthåll sport 
och nationellt. Det var tyvärr inga starter från Blekinge i någon klass eller gren. 
 
Det har funnits en del tävlingar i angränsande län men inga tävlingar inom länets  
gränser ännu så länge i år. 
 
Den 27 aug. ska Gammalstorp arrangera Regionomgång av korthållscupen.  
Det är bara två föreningar anmälda, vilket innebär att dessa två kommer gå direkt vidare. 
 
/Johan Yngveson 

 
 
Gevär 6,5: 
 
Förbundsmästerskap i 6,5 gevär hölls igår (20 aug) i Sölvesborg. 
Lite dåligt deltagande på dioptersidan men två skyttar från KA 2 sköt både ligg och ställning och 
med goda resultat. På kikarsidan var det sju deltagare från Sölvesborg och KA 2. Där tog       
Sölvesborg hem de tre medaljplatserna. Tyvärr har jag inte fått resultatlistan än från 
Bromölla/Sölvesborg så jag har inte de exakta resultaten än. 
 
Vidare planerar vi som vanligt att arrangera två fältskjutningar i höst-  
en i oktober och en i november. 
 
/Håkan Sigurdsson  
 

Pistol luft/sport: 
 
Karlshamns UNGDOMSpistolskytteklubb blir allt mer kända för sin veteranverksamhet. 
Senast på VetSM tyckte Uppsalas ordförande det var jättekul vid prisutdelningen 

och det lyftes också fram rejält i referatet från tävlingen på pistolsidan. 
 
Ulf Petersson och jag har varit på Nordiska Veteranmästerskapen i Björneborg, Finland, och 
VetSM i Uppsala. Diverse medaljer av olika slag följde med hem. 
 
Veckan som gick var vi + Tobias Håkansson i Stockholm och sköt SM i Fri. Inga medaljer,  
ganska stabila resultat men det räckte inte till medaljer. Ronnebys Felicia Rhedin deltog i  
sportpistol damjunior. 
 
Från Ronneby kan man rapportera att man till hösten kommer att ha bytt alla papperstavlor 10m 
till elektronik (10 banor) och planerar lite tävlingar under luftsäsongen. 
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/Gert Pettersson 
 

K-pist: 
 

Vi har haft ett Förbundsmästerskap liggande med följande resultat: 
 
        Madelene Karlsson  KA2     269p 

        Christer Jansson   KA2     219p 

        Bengt Karlsson   Kallinge F17     216p 

 
Christer och Madelene kommer att delta vid SM i Oxelösund 2–4 september. 
 
/Madelene Karlsson 
 
Lerduva/Viltmål: 
 
Ingen rapport inkommen. 
 

Field target: 
 
SM i Field Target genomfördes i Halmstad den 27/7. 
Jan Dahlqvist Mörrums Skyttegille kom på 3:e plats med 38 poäng. 
 
/Oscar Rincon 
 

§47 Utbildning/ungdomssektionen. 
 
Hällevikslägret RF/SISU Blekinge anordnades 7–12 augusti. I år hade vi 7 st. deltagare varav 6 
st. pistol (2 st. från KUPSK och 4 st. från Ronneby PSK) och 1 st. luftgevärsskytt (Gammalstorps 
SKF). Ledare på lägret var Pär Karlsson, Mattias Nilsson och Alicia Wickström. Pär förstärkte i år 
även lägerledningen i RF SISU Blekinge. Vi höll till i Gammalstorp SKF:s stuga och sköt luft samt 
i Mörrum på KPK:s bana för krut och då sköt vi även luft i Mörrums SKG:s stuga. Fyra st. av  
pistolskyttarna sköt krut och fick prova på både precision och duellskytte. Tre st. erövrade även 
bronset i det nationella Pistolskyttemärket. Förutom skytte hade vi även "lära känna" och fyspass 
vid lägerområdet samt deltog även på ett teoripass anordnat av RF SISU Blekinge som handlade 
om kostlära. I år rapporterade vi även in lärtimmar i utb-modulen i IOL på uppmaning från RF 
SISU Blekinge som uppmanade alla idrotter att lägga in timmar där. Det blev även tid för en del 
bad, både i hav och bassäng. I år var temperaturen i havet på blyga 15 grader. 
 
Breddtränare: Utbildningar i Småland i september. Man kan gå bredvid Dan för att bli validerad  
breddtränare vid ett av tre tillfällen den 3,4 och 17:e september. Kort varsel. Mats dubbelkollar 
om han kan 3:e eller 4:e september och återkopplar till Johan. Mats ska även kolla med PO  
Johansson om fortsatt breddtränar-uppdrag. 
 
SMS-grupp: Mattias skickar mail först till alla sekreterare om att vi startar en SMS-grupp. Vill få in 
svar om vilka nummer som ska läggas till. 
 

§48 Webmaster 
 
Login till de nya SDF-hemsidorna dröjer. SvSF har lagt ut en annons för en extra weddeditor. 
 

§49 Rapporter 
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Inga rapporter. 
 

§50 In/utgående skrivelser 
 
Mattias skickade en idé till SvSF om att i IntTA kunna söka efter tävlingar som deltagare från 
klubb och/eller distrikt deltagit i och/eller anmält sig till. Gör det enklare att skriva  
verksamhetsberättelser och söka bidrag. 
 

§51 Övriga frågor 
 
Frågor har kommit från ungdomar som varit och tävlat: 
Priser på ungdomstävlingar: Vill gärna ha pokaler istället för ”prylar” som vinst. 
Pokaler delas oftast ut till sittande ungdomar. Från stående klass delas prylar eller pengar ut. 
Saknas priser till regionmästerskap Skyttiaden. Har inte fått några priser att dela ut. Mats kollar. 
Saknas medaljer till förbundsmästerskap luftgevär- medaljer delas ut till årsmötet 2023. 
 

§52 Nästa möte 
 
Nästa möte blir enligt plan måndagen den 14 nov. digitalt via Teams. Möteslänk skickas ut. 
Alternativt: Fundera om vi ska hitta på något och träffas fysiskt. Skicka in idéer via mail. 
 

§53 Avslutning 
 
Ordföranden tackade för visat intresse och avslutade mötet kl. 19:30. 
 
 
 
 
 
Vid protokollet:    Justeras: 
 
 
 
 
Mattias Nilsson    Johan Yngveson 

Sekreterare    Ordförande 


