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Protokoll 
 

Protokoll: 4/2019 Styrelsemöte 
 

Datum: 2019-08-29 kl. 18:30. 
 
Plats: Eringsboda/Backaryds skyttelokal, Möljeryd 25. 
 

Närvarande: Jonas Hultgren, Stefan Håkansson, Mattias Nilsson, Mattias Nordlander  
samt Pär Karlsson via telefon under §50. 
Meddelat förhinder: Rebecca Olsson, Mats Fagerström, Herman Fagerström,  
Madelene Karlsson, Thomas Yngveson samt Johan Yngveson. 
 

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

§42 Dagordning 
Föreliggande dagordning godkändes. 
 

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

§44 Kassörinformation 
 
Kassören redovisade aktuell ekonomi. 
 
Konstaterades att vi har likvida medel som räcker för i år.  
Nästa år kanske vi behöver sälja av en del fonder för att få mer likvida medel. 
 
Redovisades aktuell status gällande fonderna och dess värde. 
Beslutades att avvakta gällande diskussion om omplacering av fonder tills vi är fler deltagare 
närvarande på mötet. Skjuts alltså fram till nästa lämpliga möte. 
 
Rapporterades att Gustav Hadartz Wistad inkommit med betalning till Hällevikslägret. 
Övriga två deltagare (Naida och Saga från Olofström) har ännu inte inkommit med betalning. 
Noterades att Blekinge IF ännu inte skickat någon faktura för Hällevik till förbundet. 
 

§45 Ekonomiska beslut 
 
Beslut togs gällande inkomna ansökningar för tävlings och arrangörsbidrag.  
Beslutades godkänna samtliga inkomna ansökningar samt 50 kr per aktivitet.  
Beslutades även godkänna inkomna ansökningar för ungdomssubventioner enl. gällande policy. 
 
Beslutades godkänna trivselutlägg för aktiviteter under Hällevikslägret. 
Beslutades godkänna inkommen ledarersättning till ledare under Hällevikslägret enl. policy. 
 
Beslutades godkänna Pärs förfrågan gällande ”domarpaket”. Se §47 för mer info. 
Pär skickar in underlag till Stefan gällande detta innan pengar betalas ut. 
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§46 Tävlingssektionen (grenvis enl. nedan rubriker) 
 
Luftgevär sport/nationellt: 
 
Sedan förra mötet har luftgevär haft uppehåll och ingen särskild verksamhet har genomförts. 
Inbjudan till skyttiaden är på gång, vi som ansvariga i distrikten har blivit kontaktade för att  
uppdatering av distriktsansvariga skall göras och inbjudan kommer att skickas ut till oss inom 
kort. Jag återkommer när den kommit och planerar då in datum för vårt distrikt. 
 
/Mats Fagerström 

 
 

Gevär korthåll: 
 
Förbundsmästerskapet är bestämt till 15/9. 
 
24/8 arrangerade vi i Gammalstorp skf Regionsfinalen i Kh cupen där det var fem lag anmälda 
men båda Skånelagen fick lämna w.o. med kort varsel. Ålem och Gtorp gick vidare. Riksfinalen 
är den 6 oktober i Eskilstuna. 
 
Inget deltagande på årets SM som var uppdelade på två ställen som jag rapporterat tidigare, 
desto fler på Syd SM som gick på Wendesbanan (Kristianstad). 
Undertecknad tog silver i Kh ställning.  
Ronnie Bjuvegård tog brons i Kh ligg. 
 
Undertecknad representerade Sverige i landskampen mot Danmark som gick i Ystad där tog jag 
silver individuellt. 
 
Nästa år är Blekinge tilldelade SSM Kh bana o fält. Mail har gått ut om att vi måste samarbeta 
och kraftsamla för att få ihop ett sådant arrangemang. Då Ringamåla inte har folk och kunskap 
själva, så jag har bett om hjälp från samtliga gevärsföreningar. Hoppas på lite positiv respons  
innan regionskonferensen, annars behöver jag meddela detta senast då om vi inte kan  
genomföra detta i Blekinge. 
 
/Johan Yngveson 
 
Gevär 6,5: 
 
Framgångar på SM nationellt gevär 6,5 bana i Sala 24–25 aug.  
Jamie Hallenstjerna Olofströms PK tog Silver i liggande öppen klass. 
Ronnie Bjuvegård, Sölvesborgs Skf kom på fjärde plats i klass Veteran ställning. 
 

 
Pistol luft/sport: 
 
Blekinge arrangerade Regionskval Syd den 11-12/5.  
Ronneby/ Karlshamn/ olofström samarrangerade. 27 deltagare 
 
Karlshamns UPSK har arrangerat några fripistoltävlingar på nya banan i Mörrum. 
 
Karlshamns Pk har planer på att återuppta gamla sportskyttetävlingen "Utvandrarna" som fanns 
för 20 år sedan med ett nytt koncept under 2020. 
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Blekinge har under sommaren kammat hem ett antal ädla medaljer på tävlingar 
Nedan utdrag från resultatlistan: 
 
SM Sport, Öckerö 
 
Grovpistol H2 
1:a Ronny Andersson Jämjö 
 
Snabbpistol Klass H1 
3:a John Johansson Johannishus Psk 
4:a Gert Pettersson Karlshamns UPSK 
 
Fripistol 
SVENSK MÄSTARE Ulf Petersson Karlshamns UPSK 
H2 16:e Gert Pettersson Karlshamns UPSK 
 
Vet-NM 
 
Luft H/D55 
NORDISK MÄSTARE Ulf Petersson Karlshamns UPSK 
6:a Gert Pettersson Karlshamns UPSK 
 
Fri Öppen 55 
NORDISK MÄSTARE Ulf Petersson Karlshamns UPSK 
6:a Gert Petersson 
 
Vet-SM 
 
Luft H/D55 
BRONS Ulf Petersson KUPSK 
7:a Gert Petersson KUPSK 
 
Lagsilver KARLSHAMN 
 
Snabb öppen 55 
4:a Gert Petersson KUPSK 
 
Fri öppen 55 
SILVER Ulf Petersson KUPSK 
9:a Gert Petersson KUPSK 
 
På G är DM-tävlingar samt Svenska ungdomscupen. 
 
/Pär Karlsson 
 
K-pist: 
 
Det har genomförts Förbundsmästerskap i både liggande och ställning. 
Till helgen väntar SM i Landskrona. 
/Madelene Karlsson 
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Lerduva/Viltmål: 
Inget att rapportera. 
 
Field target: 
Inget att rapportera. 
 
/Oscar Rincon 
 
 

§47 Utbildning/ungdomssektionen. 
 
Vi har fyra nya domare på pistol i Blekinge som gick utbildning för ett tag sedan. Jag fick reda på 
för någon vecka sen att de inte har någon domarutrustning, såsom decimaltolkar, dubbelhåls-
tolkar mm. När vi andra som tidigare gick domarutbildning stod Blekinge skyttesport för denna 
utbildning inkl. domarutrustning. I detta fall har de själva betalat för utbildningen. Mitt förslag är 
att vi betalar ett "domarpaket" för våra fyra nya domare (som vi redan använt en del) Kostnad för 
fyra personer är ca 6 400kr. /Pär Karlsson. Se beslut i §45. 
 
Till protokollet: 
Byte examinator pistolkort Blekinge. Hans-Erik Gustavsson har avsagt sig uppdraget med  
omedelbar verkan. Beslut fattades att Ronny Andersson Jämjö Spk blir ersättare med omedelbar 
verkan. 
 

§48 Webmaster 
 
Mattias Nilsson publicerade nyheter gällande Ulf Peterssons framgång som svensk mästare i fri-
pistol samt även Johan Yngvesons framgång till erövrandet av silvret i kh-landskampen mot 
Danmark. 
 

§49 Rapporter 
 
Noterades att Mattias Nilsson skickade ut rapport från förbundsårsmötet med SvSF i maj. 
Blekinge IF:s Hälleviksläger är genomfört. Skyttesport hade i år 3 deltagare, 2 lg och 1 lp-skytt. 
 

§50 In/utgående skrivelser 
 
Inbjudan från Blekinge IF 28 maj, ” Att bygga samarbeten mellan föreningar och företag”. 
 
Enkätfråga gällande antalet fältskytteaktiviteter i länet är besvarad till SvSF. 
 
SvSF har skickat info gällande ”Åndring i RF:s bestraffningsregister”. 
 
Christer Claesson efterfrågar gamla resultat för tävlingar genomförda inom Region Syd. 
 
Inbjudan höstträffen 6,5 i Stockholm vidarebefordrad till Håkan. 
 
SDF information gällande utvecklingsstöd har inkommit från Blekinge IF. 
 
Jessica Petterson, föreningskraft Utbildning, har skickat inbjudan till utbildning gällande  
”Medlemsmodellen”. Beslutade att inte kontakta för vidare förfrågan gällande priser etc. Liknande 
upplägg finns att tillgå via Sisu idrottsutbildarna. 
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Beslutades att inte gå vidare gällande att kontakta Linus Thörnblad till föreläsning om psykisk 
ohälsa. Anledningen är att priset är för dyrt (ca 18 000 kr plus reseutlägg) och att samarrangera 
med ev. Skåne/Småland kan bli lite för mycket administration kring hela upplägget. 
 
Beslut togs av styrelsen via e-post att godkänna Gammalstorps ansökan gällande bidrag till ung-
domssatsning i samband med barnfestival i Hällevik. Gammalstorp hade cirka 400 barn som  
provade LG-skytte och en provisorisk container hade hyrts in för att kunna genomföra skyttet.  
Bidraget gäller hyran för containern. Grunden för beslutet ligger i ungdomssektionens överens-
kommelse att stödja ungdomssatsningar genomfört av föreningar. Påpekades att liknande  
ansökningar från föreningar i kategorin ungdomssatsning måste inkomma till styrelsen i förväg. 
 
Beslutades godkänna Karlshamns Pistolskytteklubbs stadgar inför deras kommande ansökan till 
att gå med i Svenska Skyttesportförbundet. 
 
SvSF meddelar att det har inkommit en föreningsansökan från vårt distrikt. En bågskytteklubb 
som ska börja med luftgevär inomhus. SvSF vill att vi besöker dem och går igenom regler och 
bestämmelser som gäller inom SvSF. De äger sin egen lokal, så något nyttjanderättsavtal be-
hövs inte så länge de bedriver sin luftverksamhet inomhus. Karlskrona Bågskytteklubb har 
sökt inträde i SvSF. Föreningen har inkommit med alla nödvändiga handlingar. Beslutades att 
Pär och Jonas åker och besöker föreningen och att Jonas håller kontakten med föreningen och 
SvSF. 
 
Skånes SDF ordnar en utbildning "Inkluderande ledarskap för att möta idrottare med  
neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (NPF)” den 7 september. Kostnad 200 kr för  
närliggande distrikt. Anmälan snarast via utbildningsmodulen. 
 
Region Syds möte 2019 i Skåne anordnas lördagen den 26 oktober på Farozon i Hässleholm. 
Beslutades att Jonas och Mattias Nordlander åker. Grenledare från Blekinge som vill åka med får 
förstås göra det. Kontakta Jonas för vidare information. Även för rapport av datum och ärenden. 
 

§51 Övriga frågor 
 
Övriga frågor som togs upp har placerats under tillhörande paragrafer i detta protokoll.  

 
§52 Nästa möte 

 
Beslutades anordnas torsdagen 14 november kl. 18:30 i Karlskrona, KA2:s skyttelokal.  
 

§53 Avslutning 
 
Ordföranden tackade för visat intresse och avslutade mötet kl. 20:20. 
 
 
Vid protokollet:    Justeras: 

 
 
Mattias Nilsson    Jonas Hultgren 
Sekr.    Ordf. 


