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Protokoll 
 

Protokoll: 1/2018 Styrelsemöte 
 

Datum: 2018-01-10 kl. 18.30. 
 
Plats: Best Western Karlshamn, Jannebergsvägen 2. 
 

Närvarande: Håkan Sigurdsson, Mattias Nilsson, Pär Karlsson, PO Johansson, Rebecca Olsson, Jonas Hult-
gren, Johan Yngveson via Skype samt Stefan Håkansson från valberedningen. 
Meddelat förhinder: Herman Fagerström. 
Ej närvarande: Jonas Löfgren. 
 

§83 Mötets öppnande 
Ordföranden hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat kl. 18.35. 
 

§84 Dagordning 
Föreliggande dagordning godkändes. 
 

§85 Föregående protokoll 
Föregående protokoll nr. 6, godkändes och lades till handlingarna. 
 

§86 Kassörinformation 
 
Kassören rapporterade aktuell ekonomi. 
Förbundet har bytt bank till Sparbanken i Karlshamn.  
Vårt nya bankgironummer är: 5249–2238. 
Det gamla PlusGironumret 223169–4 kommer fortfarande gälla ett år framöver. 
Mattias uppdaterar detta på hemsidan via IOL och meddelar Blekinge IF och SvSF. 
 

§87 Ekonomiska beslut 
 
Inga ekonomiska beslut. 
 

§88 Tävlingssektionen (grenvis enl. nedan rubriker) 
 
Luftgevär sport/nationellt: 
 
Swedish Cup anordnades 3–6 januari i Sävsjö. Från Blekinge deltog sex deltagare i luftgevär. 
Rapporterades att tävlingen fått allt större status och finalresultaten stigit. 
 
Förbundsomgången i Skyttiaden (stående och sittande) anordnas lördagen den 13 januari.  
Arrangör är KA2 SKF. 
 
Gevär korthåll: 
 
Inget att rapportera. 
 
Gevär 6,5: 
 
Vinterfälträffen anordnas lördagen 21 januari. Arrangör är Gammalstorps SKF. 
Det rapporterades oroande att Skåne har problem med att arrangera fälttävlingar på grund av att 
de inte får tillträde lika lätt till banorna som tidigare. Exempelvis i Rinkaby där militärerna börjat 
med mer aktivitet. 
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Pistol luft/sport: 
 
Svenska Ungdomscupen har anordnats i 2 omgångar sedan förra mötet: 
2017-11-26 Svenska ungdomscupen kval 1. Arrangör: Ronneby F 17 Pistolskytteklubb. 
2017-12-02 Svenska ungdomscupen kval 2. Arrangör: KFIK pistol. 
 
My Henriksson deltog i LF-Open i Danmark 1–3 december. My slutade trea i finalen 3 december 
med 370 poäng i grunden och 207.6 poäng i finalen. 
 
Swedish Cup: Fem skyttar från Blekinge deltog. My Henriksson från Ringamåla SKF gick till final 
alla tre dagarna. Ulf Pettersson från Karlshamns UPSK slutade som bäste veteran med ett guld i 
dag 1 och silver de resterande två dagarna. Tobias Håkansson från Ronneby F17 pistolklubb låg 
bland de bästa 20 deltagarna alla tre dagarna. 
 
Rapporterades att My Henriksson har blivit uttagen till EM i juniortruppen. Distriktet gratulerar! 
 
Närmast väntar DM i luftpistol och SUC distriktsfinal. Dessa läggs in i tävlingskalendern snarast. 
 
K-pist: 
 
Ingen rapport inkommen. 
 
Lerduva/Viltmål: 
 
Ingen rapport inkommen. 
 
Field target: 
 
Ingen rapport inkommen. 
 
 

§89 Utbildning/ungdomssektionen. 
 
Föreningsträff med SvSF anordnas lördagen den 24 februari kl. 10.00 på Ronneby Brunn. Sista 
anmälningsdatum är söndagen den 14 januari. 
 
Gällande Föreningsträff med Blekinge IF / SISU: Denna träff flyttas fram. Pär och Mattias pratar 
med Per-Henrik gällande att hitta ett datum i april. 
 
Pär har varit på träff med Blekinge IF och SISU i november. Det handlade om en workshop gäl-
lande förväntningar mellan IF och SDF. Rapporterades att det hade varit en givande träff. 
 
Rapporterades att vinterlägret med Blekinge IF bestämdes att läggas ner föregående år. Inget 
läger anordnades alltså i år. 
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§90 Webmaster 
 
Herman rapporterade inför mötet om hemsidan och att han saknar rapporter från föreningar att 
kunna lägga upp. Hemsidan är väldigt tom för tillfället. Herman föreslog att ta upp detta inför för-
eningsträffen 24 februari till föreningarna att komma in med referat från tävlingar för att få liv i 
hemsidan. 
 

§91 Rapporter 
 
Rapporterade diverse rapporter. Mattias och Håkan deltog i skytteforum 25–26 november. Fokus 
låg på gruppdiskussioner gällande ämnen som: Attrahera och bibehålla nya skyttar, samarbete 
mellan distrikt och föreningar, grenar att satsa mer på, hur man får fler att börja tävla etc. Fokus 
låg även på jämställdhet. 

 
§92 In/utgående skrivelser 

 
Inga ingående eller utgående skrivelser. 

 
§93 Övriga frågor. 

 
Vårt årsmöte beslutades anordnas onsdagen den 14 mars på Ronneby Brunn kl. 18.30. 
Valberedningen närvarade och fick information inför årsmötet. 
Mattias vill ha in alla rapporter till verksamhetsberättelsen från grenledare och ordförande / kas-
sör senast den 10 februari. Mattias mailar detta till de berörda. 
 

§94 Nästa möte 
 
Nästa möte beslutades bli konstituerande mötet direkt efter årsmötet onsdagen den 14 mars. 

 
§95 Avslutning 

 
Ordföranden tackade för visat intresse och avslutade mötet kl. 20.45. 

 
 
Vid protokollet:    Justeras: 

 
 
Mattias Nilsson   Håkan Sigurdsson 
Sekr.    Ordf. 


