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Protokoll 
 

Protokoll: 1/2022 Styrelsemöte 
 

Datum: 2022-01-17 kl. 18:30. 
 
Plats: Digitalt via Teams. 
 

Närvarande: Pär Karlsson, Stefan Håkansson, Mattias Nilsson, Johan Yngveson, Mattias Nordlander,  
Mats Fagerström samt Jonas Hultgren (från §71). 
 
Anmält förhinder Madelene Karlsson. 
Ej närvarande: Herman Fagerström, Thomas Yngveson, Johnas Arvidsson, Håkan Sigurdsson, 
Oscar Rincon samt Gert Pettersson. 

 
§67 Mötets öppnande 

 
Vice ordföranden hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat kl. 18:30 via Teams. 
 

§68 Dagordning 

 
Föreliggande dagordning godkändes. 
 

§69 Föregående protokoll 
 
Föregående protokoll nr. 5 2021, redogjordes för och godkändes och lades till handlingarna. 

 
§70 Kassörinformation 

 
Kassören rapporterade aktuell ekonomi och verifikationer. 

 
§71 Ekonomiska beslut 

 
Inga ekonomiska beslut. 

 
§72 Tävlingssektionen (grenvis enl. nedan rubriker) 

 
Luftgevär sport/nationellt: 
 
Inte mycket tävlingsverksamhet sedan föregående möte. Skyttiadens distriktsomgång  
genomfördes på hemmabanor med lågt deltagande. Även regionsomgång i februari blir på  
hemmabanor, men man hoppas kunna genomföra riksfinal i mars månad på plats i Rottne.  
Alternativ är att skjuta fram datumet vid behov. 
 
/Mats Fagerström 
 
Gevär korthåll: 
 
Korthållssäsongen har varit helt vilande sedan förra mötet.  
 
/Johan Yngveson 
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Gevär 6,5: 
 

Gammalstorp beslutade att flytta fram Vinterfältträffen till 3 april. 
Värnamo Skytteförening anordnar SSM fält i Småland 20 mars. 
 
/Håkan Sigurdsson (via Johan Y) 
 

Pistol luft/sport: 
 
SvUC omg. 2 anordnades sön16 januari i Ringamåla. Arrangör KUPSK. 8 deltagare. 
Distriktsfinalen i SvUC anordnas lördagen den 5 februari i Karlskrona av KA2 Skf. 
 
/Pär Karlsson 
 
K-pist: 
 
Inget att rapportera sedan föregående möte. 
 
/Madelene Karlsson 
 
Lerduva/Viltmål: 
 
Ingen rapport inkommen. 
 
Field target: 
 
Ingen rapport inkommen. 
 
/Oscar Rincon 

 
§73 Utbildning/ungdomssektionen. 

 
Regionsmötet 23 april: Jonas och Pär kollar upp lämpliga lokaler. Beslutades  
diskuteras vidare via e-post gällande upplägget och inför ”tema utbildning”. 
 
Megalinkutbildning: Pär återupptar planen med att anordna utbildning i Megalink och kommer 
kontakta Thomas Persson från Kristianstad. Mats erbjuder att vi kan vara i Karlskrona och hålla 
utbildningen. 

 
§74 Webmaster 

 
Hemsidorna i IdrottOnline upphör 2023. SvSF har anlitat en ny hemsideleverantör. 
Distrikten får egna hemsidor via denna leverantör och under året kommer access ges till 
distrikten så de kan föra över innehållet till denna nya hemsidan. Då Herman meddelat valbered-
ningen att han inte längre vill fortsätta, så diskuterade vi behovet av att finna någon som är  
intresserad av att ta över den rollen och bygga vår nya hemsida. Beslutades att alla får i uppgift 
att kolla upp detta så vi kan ha ett förslag till årsmötet. 
 

§75 Rapporter 
 
Stefan har adressändrat igen hos Blekingearkivet. Vi hoppas de gjort så också denna gången. 
Mats rapporterade från Skytteforum. Info om SvSF:s och sektionernas arbete, bidrag osv. 
Pär rapporterade från valberedningens arbete där det söks efter en ledamot och en ordförande. 
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§76 In/utgående skrivelser 
 
Inga in/utgående skrivelser sedan förra mötet. 

 
§77 Övriga frågor 

 
Årsmötet beslutades anordnas onsdagen den 16 mars kl. 18:30.  
Jonas och Pär kollar upp lokaler och återkommer via e-post där vi tar beslut. 

 
§78 Nästa möte 

 
Om behov uppstår att ha möte gällande planeringen inför reg-konferensen så kallar vi till ett  
sådant planeringsmöte. Annars blir nästa möte konstituerande möte onsdagen den 16 mars  
direkt efter årsmötet. 
 

§79 Avslutning 
 
Ordföranden tackade för visat intresse och avslutade mötet kl. 19:40 
 
 
Vid protokollet:    Justeras: 

 
 
Mattias Nilsson    Jonas Hultgren 
Sekr.    Ordf. 


