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Protokoll 
 

Protokoll: 4/2021 Styrelsemöte 
 

Datum: 2021-08-30 kl. 18:30. 
 
Plats: Digitalt via Zoom. 
 

Närvarande: Stefan Håkansson, Pär Karlsson (t.om §51), Mattias Nilsson, Johan Yngveson samt Mats Fager-
ström. 
 
Anmält förhinder: Jonas Hultgren  
Ej närvarande: Herman Fagerström, Thomas Yngveson, Johnas Arvidsson, Håkan Sigurdsson, 
Madelene Karlsson, Mattias Nordlander, Oscar Rincon samt Gert Pettersson. 

 
§41 Mötets öppnande 

 
Vice ordföranden hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat kl. 18:36. 
 

§42 Dagordning 

 
Föreliggande dagordning godkändes. 
 

§43 Föregående protokoll 
 
Föregående protokoll nr. 3, redogjordes för och godkändes och lades till handlingarna. 

 
§44 Kassörinformation 

 
6 st. verifikationer gjorda sedan senaste mötet. 
Rapporterades att ekonomin är ganska god. 
Inga större utgifter med tanke på läget om covid-19. 

 
§45 Ekonomiska beslut 

 
Beslutades godkänna inkommen ansökan till tävlings och arrangörsbidrag. 

 
§46 Tävlingssektionen (grenvis enl. nedan rubriker) 

 
Luftgevär sport/nationellt: 
 
Ingen verksamhet att rapportera sedan förra mötet. Dock påbörjas planering för uppstart i höst. 
 
/Mats Fagerström 

 
Gevär korthåll: 
Tävlingsläget har lättats så pass att både sport-sm har genomförts i Västerås och Nationella SM i 
Kristianstad (6-8/8). Under nationella SM hade vi 9 skyttar som tillsammans utgjorde 16 starter. 
Bästa placering kom genom Rikard Elmlund med en 19:e plats i ställnings finalen. Den 20-22  
augusti genomfördes en nationell landskamp mot Danmark där undertecknad hade fått en plats 
genom wildcard. Detta slutade med guld i den individuella klassen för undertecknad samt att 
Sverige vann i lagtävlingen. 
/Johan Yngveson 
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Gevär 6,5: 
 

Det finns inte så mycket att rapportera från den gångna 6,5-säsongen men vi ska försöka komma 
igång i höst. Vi börjar 3 oktober med att i samband med oktoberträffen i Karlshamn även arran-
gera SSM fält som skulle gått i våras. Novemberträffen blir 14/11 i Härnäs. 
 
/Håkan Sigurdsson 

 
Pistol luft/sport: 
 
DM i pistol 25/50 m genomfört i Mörrum helgen 14-15 aug med 30 starter från distriktet. 
Även deltagare från Skåne deltog i tävlingen. Arrangörer var Karlshamns UPSK och Karlshamns 
PK. 
 
Regionmästerskap Syd pistol 25/50 m är planerat att anordnas helgen 18-19 sept. i Mörrum. 
Arrangörer blir Karlshamns UPSK, Karlshamns PK samt Ronneby PSK. I nuläget 21 starter 
anmälda, främst från Skåne. Skralt med anmälningar från distriktet ännu så länge. 
 
Den 7 sept anordnar SvSF ett ledarmöte för att besluta om hur de ska gå tillväga med årets riks-
final i Svenska Ungdomscupen. Om det kommer anordnas i Töreboda eller lösa på annat vis 
med tanke på det rådande pandemiläget. 
 
Gert Pettersson och Ulf Peterson deltog på Veteran-SM i pistol 25/50 m 22-25 juli och nådde 
framgångar. Distriktet gratulerar till 3 lagguld, 2 individuella silver och 1 individuellt brons! 
 
Sportskytte-SM i pistol 25-50m anordnades av Öckerö SKF 26-29 aug. 
Från distriktet deltog skyttar från Karlshamns UPSK och Johannishus PSK. 
Främsta placeringen blev Tobias Håkansson från KUPSK som tog en femteplats i fripistolen. 
 
/Pär Karlsson 
 
K-pist: 
 
Ingen rapport inkommen. 
 
/Madelene Karlsson 
 
Lerduva/Viltmål: 
 
Ingen rapport inkommen. 
 
Field target: 
 
Ingen rapport inkommen. 
 
/Oscar Rincon 
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§47 Utbildning/ungdomssektionen. 

 
Inget att rapportera. 

 
§48 Webmaster 

 
Inget att rapportera. 

 
§49 Rapporter 

 
Kort rapport från SvSF:s årsmöte. Mötet löpte på som förväntat. 
SvSF anordnar en arbetshelg för FS och resp. grensektion den 4–5 sept. i Stockholm. 
Mats Fagerström kommer delta som lekmannarevisor. 
 

§50 In/utgående skrivelser 
 
Inga in/utgående skrivelser. 
Vi behöver kolla upp gällande region syd (utv. och tävlingsgrupp) om hur det går. 
Har tävlingsprogrammet frusit eller kommer det löpa på enl. plan? Pär mailar och frågar. 
Johan kollar med Lennart Albinsson om utv.-gruppens uppstartsmöte. 

 
§51 Övriga frågor 

 
Beslutades kolla upp vad grön-vita band kostar om vi köper in detta till att ha tillsammans med 
medaljerna. Mattias kollar med Percy Wrenbergs gravyr vad 200 st. skulle kosta att köpa in. 
Förvaras hemma hos Mattias om det inte blir allt för stort förvaringsutrymme. 
 
Beslutades ändra att tävlings och arrangörsbidragen kan skickas in senast den 25/2 och 25/8 
istället för som tidigare 15/2 och 15/8. Detta för att synka så det stämmer med datumen för LOK-
stöd på riks och kommun-nivå och att man bara behöver komma ihåg ett datum istället för två när 
man söker bidrag. Börjar gälla den 25/2 2022. 

 
§52 Nästa möte 

 
Bestämdes enligt schemat att anordnas måndag 15 nov. kl. 18:30 Luftvapenhallen Karlskrona. 
Möjlighet att koppla upp sig digitalt kommer att finnas. 

 
§53 Avslutning 

 
Sekreteraren tackade för visat intresse och avslutade mötet kl. 19:00. 
 
 
Vid protokollet:    Justeras: 

 
 
Mattias Nilsson    Pär Karlsson 
Sekr.    Vice ordf. 


