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Protokoll 
 

Protokoll: 4/2020 Styrelsemöte 
 

Datum: Torsdagen den 27 Augusti kl. 18.30. 
 
Plats: Hemma hos Ordföranden, Ekenäsvägen 34, 37273 Ronneby. 

 
Närvarande: Jonas Hultgren, Stefan Håkansson, Mattias Nilsson, Mattias Nordlander, Herman Fagerström, 

Johan Yngveson via Skype, samt Mats Fagerström via Skype. 
Meddelat förhinder: Rebecca Ivarsson, Pär Karlsson, Håkan Sigurdsson, Oscar Rincon samt 
Madelene Karlsson. 
Ej svar: Thomas Yngveson. 

 
§33 Mötets öppnande 

 
Ordföranden hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat kl. 18:30. 
 

§34 Dagordning 

 
Föreliggande dagordning godkändes. 

 
§35 Föregående protokoll 

 
Föregående protokoll nr. 2 och 3, redogjordes för och godkändes och lades till handlingarna. 

 
§36 Kassörinformation 

 
Kassören rapporterade aktuell ekonomi. 

 
§37 Ekonomiska beslut 

 
Beslutade att ge 50 kr per aktivitet för inkomna tävlings och arrangörsbidrag.  
Samtliga inkomna ansökningar godkändes. 

 
§38 Tävlingssektionen (grenvis enl. nedan rubriker) 

 
Luftgevär sport/nationellt: 
 
Luftgevärsverksamheten har legat nere. Inga tävlingar under vårterminen och under sommaren 
har de flesta föreningar inte haft inomhusverksamhet. 
 
Mats skriver ett förslag till hur vi ska kunna genomföra DM och förbundsmästerskap till hösten 
med tanke på rådande omständigheter kring covid-19. 
 
/Mats Fagerström 
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Gevär korthåll: 
 
Det finns inte mycket att säga om årets korthållssäsong i resultatväg. 
SM-veckan ställdes in och många andra större tävlingar har också gjort så några initiativ har  
funnits angående att skjuta på hemmabana och skicka in sina resultat. 
 
Det är även funnits en del mindre tävlingar som avgjorts på längre tid, exempelvis 2 dagar för att 
minska antalet som är på banorna samtidigt. 
 
/Johan Yngveson 
 
Gevär 6,5: 
 

Det har ju inte hänt jättemycket den här sommaren, men vi har i alla fall genomfört SSM med  
46 deltagare i ligg (8 från Blekinge) och 19 i ställning (4 från Blekinge). 
Blekinge blev tvåa i Förbundslagtävlingen i båda disciplinerna. Tävlingen gick i Sölvesborg. 
 
Det har också skjutits ett förbundsmästerskap i Sölvesborg. 3 deltagare i ligg och 2 i ställning 
Alla tre klarade sin riksmedaljkompetens i liggande. 
 
/Håkan Sigurdsson 

 
Pistol luft/sport: 

 
Sportskytte-SM i pistol avgjordes i Karlstad 21–23 augusti och Blekinge presterade många bra 
resultat och tog hem hela fem guld och ett silver. Bland annat tog Jenny Thomsson, Johannishus 
PSK, individuellt guld i standardpistol dam. Johannishus tog också guld i lag i grenarna snabb, 
sport, grov och standardpistol. I laget ingick: Richard Ranfors, Jan Johansson, Mattias Thomsson 
och Jenny Thomsson. För Karlshamns UPSK:s blev det silver i fripistol för lag. I laget ingick Ulf 
Pettersson, Gert Pettersson och Tobias Håkansson. 
 
Till protokollet ska vi även rapportera att vi hade ett DM i luftpistol arrangerat av KA2 den 16  
februari i år. Segraren i finalen blev Tobias Håkansson, KUPSK, med 225 p. Jenny Thomsson, 
Johannishus PSK, tog silver med 219 p. Bronset erövrades av Mattias Thomsson, Johannishus 
PSK, med 192 p. 
 
Förbundet gratulerar till framgångarna. 
 
/Pär Karlsson 
 
K-pist: 
 
Ingen aktivitet för Kpist under våren och sommaren 2020. 
/Madelene Karlsson 
 
Lerduva/Viltmål: 
 
Ingen rapport inkommen. 
 
Field target: 
 
Inget att rapportera sedan förra mötet. 
/Oscar Rincon 
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§39 Utbildning/ungdomssektionen. 
 
Inget att rapportera sedan förra mötet. 

 
§40 Webmaster 

 
Inget att rapportera sedan förra mötet. 

 
§41 Rapporter 

 
Mattias rapporterade från SvSF:s årsmöte samt från RF SISU Blekinges årsmöte. 

 
§42 In/utgående skrivelser 

 
Diverse skrivelser lästes upp. 

 
§43 Övriga frågor 

 
Johan rapporterade att han inkommer med en skrivelse till hyra av container en dag till  
arrangemang i luftgevärsskytte på Norje skola. 
 
Bågskytteföreningen som ansökte om inträde till SvSF har inte återkommit till oss med tid då vi 
kan besöka dem. Jonas har meddelat dem flera gånger om att återkomma med ett förslag på tid. 

 
§44 Nästa möte 

 
Möte 5: tisdag 3 nov kl. 18:30 i KA2:s skyttehall. 
Möjlighet att koppla upp sig digitalt kommer att finnas. 

 

 
§45 Avslutning 

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

 
 
Mattias Nilsson    Jonas Hultgren 
Sekr.    Ordf. 
 


