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Protokoll 
 

Protokoll: 1/2021 Styrelsemöte 
 

Datum: 2021-01-19 kl. 18:30. 
 
Plats: Digitalt via Skype. 
 

Närvarande: Jonas Hultgren (från §63), Stefan Håkansson, Mattias Nilsson, Mattias Nordlander, Herman  
Fagerström, Johan Yngveson, Mats Fagerström samt Pär Karlsson. 
Ej närvarande: Rebecca Ivarsson, Thomas Yngveson, Madelene Karlsson, Håkan Sigurdsson. 
 

§59 Mötets öppnande 
 
Vice ordföranden hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat kl. 18:30. 
 

§60 Dagordning 
 
Föreliggande dagordning godkändes. 
 

§61 Föregående protokoll 
 
Föregående protokoll nr. 5, redogjordes för och godkändes och lades till handlingarna. 
 

§62 Kassörinformation 
 
Kassören rapporterade aktuell ekonomi. 

 
§63 Ekonomiska beslut 

 
Ansökningarna för tävlings och arrangörsbidrag till den 15 feb beslutades bli 50 kr per deltagare 
under förutsättning att prognosen blir ungefär samma som tidigare år. Beslutades betala ut er-
sättningarna efter 15 feb. För sent inkomna ansökningar räknas ej med. 
 

§64 Tävlingssektionen (grenvis enl. nedan rubriker) 
 
Luftgevär sport/nationellt: 
 
Rapporterades att många tävlingar har ställts in under 2020 och våren 2021. 
 
/Mats Fagerström 
 
Gevär korthåll: 
 
Inget att rapportera. Säsongen är inte igång. 
 
/Johan Yngveson 
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Gevär 6,5: 
 
Av naturliga skäl finns ju inte mycket att rapportera eftersom allt har varit inställt.  
Vinterfältträffen flyttades fram till sista helgen i februari i hopp om att kunna genomföra den då, 
men det ser tveksamt ut. Har även fått liknande signaler från Vilshult som skulle arrangera SSM i 
mars. Många av de som normalt ställer upp och hjälper till (och skjuter) i alla väder är ju i risk-
grupp och är tveksamma till tävlingar som det ser ut just nu. 
 
/Håkan Sigurdsson 
 
Pistol luft/sport: 
 
Svenska Ungdomscupen kval 1 anordnades 2020-11-21 i Ronneby (9 starter). 
Svenska Ungdomscupen kval 2 anordnades 2020-12-12 som hemmabane (11 starter).  
 
/Pär Karlsson 
 
K-pist: 
 
På kpistfronten har inget hänt. 
 
/Madelene Karlsson 
 
Lerduva/Viltmål: 
 
Inget att rapportera. 
 
Field target: 
 
Ingen rapport inkommen. 
 
/Oscar Rincon 
 

§65 Utbildning/ungdomssektionen. 
 
Pär har mailat vidare en länk till RF SISU Blekinges digitala utbildning den 1 feb: 
”Att arrangera ett digitalt årsmöte”. Många i styrelsen har redan anmält sig. 
 

§66 Webmaster 
 
Herman lägger ut nyhet på hemsidan om RF SISU Blekinges digitala utbildning den 1 feb:  
”Att arrangera ett digitalt årsmöte”. 
 

§67 Rapporter 
 
Rapporterades från Skytteforum. Jonas, Mattias och Mats deltog från distriktet. 
Mattias skickar Dropbox-länken som SvSF mailade ut med handlingarna. 
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§68 In/utgående skrivelser 
 
SvSF mailade info att de infört en ny process för anslutning av föreningar till SvSF. 
Mattias mailar vidare detta mail till styrelse + grenledare för info. 
 

§69 Övriga frågor 
 
Årsmöte. Beslutades arrangera årsmötet digitalt onsdagen den 17 mars 18:30. 
Testmöte beslutades hållas två dagar innan, måndagen den 15 mars 18:30. 
Vi bestämmer vilken plattform vi kommer använda oss av efter RF SISU:s utbildning 1 feb. 
 
Inget nytt gällande att se över ”Köpman Elias Paulssons gevärsfond”. 
Jonas jobbar vidare med denna. 
 

§70 Nästa möte 
 
Nästa digitala möte blir det konstituerande mötet direkt efter årsmötet 17 mars. 
 

§71 Avslutning 
 
Ordföranden tackade för visat intresse och avslutade mötet kl. 19:30. 
 
 
Vid protokollet:    Justeras: 

 
 
Mattias Nilsson    Jonas Hultgren 
Sekr.    Ordf. 


