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Protokoll 
 

Protokoll: 5/2018 Styrelsemöte 
 

Datum: 2018-09-04 kl. 18.30. 
 
Plats: Eringsboda/Backaryd skytteförenings skyttehall, Möljeryd 25. 
 

Närvarande: Jonas Hultgren, Mattias Nilsson, Stefan Håkansson,  
Johan Yngveson via Skype, Thomas Yngveson Mats Fagerström, PO Johansson. 
Meddelat förhinder: Pär Karlsson, Herman Fagerström, Rebecca Olsson, Jonas Löfgren 
 

§55 Mötets öppnande 
Ordföranden hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat kl. 18.30. 
 

§56 Dagordning 
Föreliggande dagordning godkändes. 
 

§57 Föregående protokoll 
Föregående protokoll nr. 4, godkändes efter justering om plats som var i Bjäraryd och inget  
annat. Därefter lades protokollet till handlingarna. 
 

§58 Kassörinformation 
Kassören redovisade aktuell ekonomi. 
Avlämning mellan PO och Stefan är nu genomförd gällande kassörsrollen. 
Stefan har tagit över pärmar från PO. 
 

§59 Ekonomiska beslut 
 
Ersättningspolicy 
 
Beslutades att skicka förslaget på remiss under två veckor.  
Alla mailar sina kommentarer till styrelsens e-postadress. Senast svar 18/9.  
 
Tävlings o arrangörsbidraget beslutades utbetalas 50 kr per start.  
Samtliga ansökningar beslutades godkännas. Stefan betalar ut till föreningarna. 
 

§60 Tävlingssektionen (grenvis enl. nedan rubriker) 
 

Årsplan för förbundsmästerskap 2018-2019 
 
Inget att rapportera. Diskussion gällande luftgevär hölls under mötet. 
 
Luftgevär sport/nationellt: 
Sommarsäsongen har inneburit att ingen direkt verksamhet ägt rum, dock fanns möjlighet till luft-
träning under Hällevikslägret. Mats har dock inte fått en rapport från detta i nuläget. 

 
Planerad verksamhet kommande säsong: 
 
Höst 2018: 
 
Den 10 november planeras distriktsmästerskap 10m(sport) med final. Detta blir ett samarrange-
mang med Ungdomscup luftpistol omg 2. Grundomgångar skjuts samtidigt och final genomförs 
för luftgevär därefter. Detta kommer att läggas in i tävlingskalendern inom kort. 
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Den 24 november anordnar Ka2 en luftgevärstävling. 
Sannolikt kommer någon testtävling att läggas in också av Aspö i början av oktober. 
 
Våren 2019: 
 
Skyttiaden distriktsomgång:  
Ordnas under januari enligt riksarrangörens tidsprogram (har ej skickats ut info från dem ännu). 
 
SSM LG- februari/mars- (Mats skall tillse så det inte kolliderar med regionsomgång i skyttiaden). 
 
Under april anordnas förbundsmästerskap i luftgevär. 

 
Mats kommer att lägga ut datum i tävlingskalendern för dessa tävlingar. Mats är beredd att  
klubbarna genomför samtliga i Karlskrona. Mats skall kolla hur det gått med uppgradering av 
Megalink i Ringamåla och om de i så fall kan ha någon/några tävlingar där. 
 
 
Gevär korthåll: 
 
Landskamp i korthållsskytte har hållits i Danmark helgen 2018-08-18,19. 
Distriktet gratulerar Johan Yngveson, som vann ställningsskyttet och därmed bröt den danska 
sviten med segrar. Sverige hade inte vunnit i ställningar sedan 2011. Stort grattis till segern!  
 
Förbundsmästerskap i KH anordnades 2018-09-01 i Gammalstorp med 20 starter totalt. 
SSM KH anordnades i söndags i G-torp 2018-09-02. Rapporterades 27 starter totalt. 
 
Gevär 6,5: 
 
Förbundsmästerskapet i 6,5 genomfört i Karlshamn 2018-08-04 med totalt 19 starter om man 
räknar både ligg och ställning. 8 st. klarade kompetensen för riksmedalj. 
 
Klarade kompetenser: 
 
Ligg 
Cecilia Lindberg  KA2  47 49 48 47 191 
Johan Yngvesson  Gammalstorp  44 48 49 47 188 
Daniel Henriksson  Gammalstorp  48 49 47 49 193 
Roger Johannesson Karlshamn  48 47 49 46 190 
Rikard Elmlund   KA2  44 47 47 47 185 
Ronnie Bjuvegård  Sölvesborg  48 46 49 49 192 
 
Ställning 
Håkan Sigurdsson Gammalstorp  49 48 41 44 182 
Mattias Nordlander  KA2  49 47 45 28 169 
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Pistol luft/sport: 
 
Rapporterades att Karlshamns UPSK gjort framgångar i nordiska veteranmästerskapen i Århus. 
Vi kan rapportera följande resultat: 
Fri H55: Silver till Ulf Petersson. Fjärdeplats, Gert Pettersson. 
Fri H55 Lag: Guld till Ulf Petersson och Gert Pettersson. 
 
Luft H55: Guld till Ulf Petersson. Silver till Gert Pettersson. 
Luft H55 Lag: Guld till Ulf Petersson och Gert Pettersson. 
Distriktet gratulerar Ulf och Gert till dessa placeringar. 
 
Kommande tävlingar: 
SSM snabbpistol 2018-09-16. 
DM i Sport/Grov/Standard planerad under hösten. Återkommer närmare om datum. 
 
 
K-pist: 
Inget att rapportera. 
 
Lerduva/Viltmål: 
Inget att rapportera. 
 
Field target: 
Inget att rapportera. 
 
Ordföranden kontaktar grenledarna gällande att rapportera inför våra möten. 
 

§61 Utbildning/ungdomssektionen. 
 
Rapporterades från årets läger i Hällevik. Skyttesport hade totalt 6 deltagare: 
Fyra pistolskyttar (krut 25 m plus luft 10 m), en korthållskytt och en luftgevärsskytt. 
Lägret i stort hade enligt info 320 deltagare och 50 ledare och totalt tio idrotter. 
 
 

§62 Webmaster 
 
Föreslogs att plocka bort ”kalender” och lägga till ”Hitta förening” i översta menyn. 
Detta för att förenkla att hitta föreningarna från distriktets hemsida. 
Distriktet använder inte sin egna kalender längre, allt läggs in i skyttesports tävlingskalender. 
Beslutades skicka denna ändring till Herman för vidare hantering. 
 

§63 Rapporter 
Blekinge Museum rapporterade att de kommer hålla öppet hus på Rosenholm söndagen den 16 
september. Temat kommer vara äldre vapen. De sökte även efter en person som möjligen hade 
samma intresse och också skulle kunna tänka sig samverka med muséet och hålla ett kortare fö-
redrag. Mattias skickade ut informationen till styrelsen, distriktets grenledare samt till samtliga 
föreningar i Blekinge gällande denna inbjudan och förfrågan om samverkan. 
 
Peter Bengtsson från Storegate mailade om deras produkt. Beslutades att vi redan har motsva-
rande verktyg i dag och inte har något behov av att ändra i dagsläget. 
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§64 In/utgående skrivelser 
Inga skrivelser att rapportera. 
 

§65 Övriga frågor. 
 
Mattias och Jonas skrev under dokumentet gällande resepolicy.  
Dokumentet scannas in och läggs ut på hemsidan. 
 
Diskuterades att förtydliga vårt tävlings och arrangörsbidrag: 
Beslutades att uppdatera texten på hemsidan till att gälla att svenska tävlingar måste ha lagts in i 
skyttesports tävlingskalender (IndTA) samt att resultatlistan måste gå att återfinna efter tävlingen 
är genomförd i denna tävlingskalender för att man ska kunna få bidrag från distriktet. Tävlingar 
som hållits utomlands omfattas av vår separata ersättningspolicy och när man ansöker om er-
sättning för sådana tävlingar ska resultatlistan eller länk till resultatlistan bifogas ansökan. Annars 
saknas underlag och distriktet har rätt att neka bidragsansökan. Att bifoga en resultatlista från en 
tävling som anordnats i Sverige, men som inte kan återfinnas i tävlingskalendern omfattas alltså 
inte längre av vårt bidrag och sökande förening kan inte få bidrag för en sådan tävling. Besluta-
des gälla från och med perioden HT 2018 som ska vara inrapporterad senast 15 februari 2019. 
 
Rapporterades att vi står som värd inför nästkommande möte i Region Syd 2018-10-27. 
Beslutades att Jonas bokar Ronneby Brunn. Grenledare i Blekinge måste återkomma gällande 
planering inför SSM för de grenar som är planerat att hållas i Blekinge under 2019: LG 10m, ge-
vär 6,5 fält, korthållscup 50m, pistol 25/50 m kvaltävling (med reservation för att under mötet 
pratades det om att byte kan ha skett mellan några distrikt och att listan kanske inte är helt aktu-
ell). Mattias skriver och skickar ut inbjudan för förslag till styrelsen innan den skickas till distrikten.  
 
 

§66 Nästa möte 
 
Beslutades anordnas tisdagen den 6 november i Karlskrona luftvapenhall. 
Förslag på starttid är kl. 18.30 eller senare om behov finns.  
Närmare besked kommer i kommande kallelse när det närmar sig. 
 

§67 Avslutning 
 
Ordföranden tackade för visat intresse och avslutade mötet kl. 20:30. 

 
 
Vid protokollet:    Justeras: 

 
 
Mattias Nilsson   Jonas Hultgren 
Sekr.    Ordf. 


