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Protokoll 
 

Protokoll: 4/2018 Styrelsemöte 
 
Datum: 2018-06-20 kl. 18.30. 
 
Plats: Karlshamns SKF:s skyttepaviljong, Karlshamn. 
 
Närvarande: Jonas Hultgren, Mattias Nilsson, Stefan Håkansson, Rebecca Olsson,  

Johan Yngveson, Håkan Sigurdsson, Mats Fagerström, Herman Fagerström 
Meddelat förhinder: Pär Karlsson, Madelene Karlsson, Thomas Yngveson. 
Ej närvarande: Jonas Löfgren 
 

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

§43 Dagordning 
Föreliggande dagordning godkändes. 
 

§44 Föregående protokoll 
Föregående protokoll nr. 3, godkändes och lades till handlingarna. 
 

§45 Kassörinformation 
 
Kassören redovisade aktuell ekonomi. PO har ännu inte lämnat över allt till Stefan. Bland annat 
kassarapportprogrammet. Av denna anledningen kunde ingen kassörsbilaga bifogas till mötet. 
Räkningen för styrelsemötet på Best Western tidigare i år är betald. 
Överföring av handlingar till banken är genomförd av Stefan samt så har Stefan tagit över efter 
PO gällande inloggning till BG-kontot och kan nu genomföra betalningar. 
Jonas bokar tid till Sparbanken i Karlshamn under nästa vecka för att kunna ta över efter Håkan. 
 

§46 Ekonomiska beslut 
 
Beslutades köps in tre gummidukar till Sölvesborg som tack för att vi fått låna deras bana under 
Hällevikslägret. Pär får i uppdrag att köpa in dessa rullar. 
 
Rickards förfrågan gällande My Henrikssons ersättning för tävlingar:  
Styrelsen beslutade ersätta Rickards halva boendekostnad under EM.  
Utbetalningen grundas i att särskilda skäl rådde som krävde att Rickard följde med. 
Beslutades även betala ut 500 kr för LF-Open samt 500 kr för Grand Prix Polen 30/4 – 3/5. 
Jonas meddelar Rickard gällande detta beslut. 
 
Vår ersättningspolicy behöver fortfarande uppdateras. Ett förslag arbetas fram och mailas ut till 
styrelsen för vidare diskussion. Förtydligande behövs att en tävlande måste söka för varje  
genomförd tävling och kan alltså ej söka för kommande tävlingar i förväg. 
 

§47 Tävlingssektionen (grenvis enl. nedan rubriker) 
 
 Förslag på nytt valberedningsschema: 
 Beslutades att godkänna förslaget och att schemaförslag 1 beslutades klubbas igenom. 

 
Luftgevär sport/nationellt: 
Gemensamt program för förbundsmästerskap. Samordning mellan klubbarna i schema vilka som 
anordnar DM och förbundsmästerskap. Mats Fagerström undersöker lämpliga datum för detta. 
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Mats informerade även gällande planer för ett kommande utbytesläger i samarbete med Indien. 
Deltagare måste vara minst 13 år för att kunna delta. Deltagare lånar vapen som finns på plats. 
 
Gevär korthåll: 
SSM sport arrangeras av Gammalstorp 2/9. 
Förbundsmästerskap korthåll: Anordnas antingen 25/8 eller 1/9. Arrangör: Gammalstorp. 
 
Gevär 6,5: 
Håkan presenterade kommande datum för tävlingar inom 6,5: 
 
FG Januariträffen Gammalstorp    Tredje helgen i januari 
 
FG Februariträffen Rinkaby ?   Februari 
 
FG Kretsmästerskap fält 6 stnr Sölvesborg ?   Mars 
 
LG Kretsmästerskap luftg. Sittande   Gammalstorp  
 
FG Förbundsmästerskap fält 6 stnr Vilshult   April 
 
BG Förbundsmästerskap banskj. gevär ligg o ställn  
Vet. Sen. Jun. och Ungdom. Allt på 300m i Karlshamn. Första helgen i augusti 
 
FG Oktoberträffen fält Karlshamn SSM Fält 2018  Oktober 
 
FG Novemberträffen fält Härnäs   November 
 
 
Pistol luft/sport: 
 
KUPSK fripistol 2018:2 anordnas söndag 24/6. Arrangör: Karlshamns UPSK. 
Förslag för RegM fri och snabbpistol 25/8. Grov, sport o standard Ronneby 26/8. 
DM fri och snabbpistol 16/9. 
 
K-pist: 
Datum för K-pist förbundsmästerskap: 
Liggande bana anordnas 4 aug samt ställning 11 aug. 
SM i K-pist anordnas 1-2 sept på Gotland. 
 
Lerduva/Viltmål: 
Inget att rapportera. 
 
Field target: 
Inget att rapportera. 
 
 

§48 Utbildning/ungdomssektionen. 
 
Beslutades att inbjudan till Blekinge IF:s / SISU:s plattformsutbildning under v. 32 på Hälleviks-
lägret läggs ut på hemsidan. 
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§49 Webmaster 
 
Herman lägger ut info gällande policy när dessa sammanställts. 
Jonas mailar till klubbarna om att mer aktivt skicka referat m.m. som kan läggas ut på hemsidan. 
 

§50 Rapporter 
Mattias rapporterade från SvSF:s förbundsmöte i Stockholm. 
Propositionen och motionen beslutades i enlighet med förbundsstyrelsens förslag. 
I övrigt finns rapport att läsa via skyttesport.se. 
 
Johan pratar med Sölvesborgs SKF som ännu inte betalat årsavgiften till SvSF. 
Kättilsmåla ungdomsskyttar har heller ännu inte betalat årsavgiften till SvSF. 
SvSF har i båda fallen försökt nå dessa föreningar flertalet gånger. 

 
§51 In/utgående skrivelser 

Inga inkomna skrivelser.  
Jonas skickar info till Rickard gällande beslut om ersättning för My Henrikssons tävlingar. 
 

§52 Övriga frågor. 
Resepolicy godkändes. 
Gällande årsplan för kommande möten: Förslag på datum skickas ut via e-post till styrelsen. 
 

§53 Nästa möte 
 
Nästa möte beslutades anordnas tisdagen 28 augusti kl 18.30.  
Plats: Eringsboda/Backaryds skyttehall i Möljeryd. 

 
§54 Avslutning 

 
Ordföranden tackade för visat intresse och avslutade mötet kl. 20:30. 
 
 
Vid protokollet:    Justeras: 

 
 
Mattias Nilsson   Jonas Hultgren 
Sekr.    Ordf. 


