
 

 

 

BLEKINGE SKYTTESPORTFÖRBUND 
Postadress: Mattias Nilsson, Regeringsgatan 130, 374 38 KARLSHAMN 

Telefon: 0708-84 23 75  |  E-post: sekreterare@blekingeskytte.se  |  www.blekingeskytte.se 
Org.nr. 835000-6017  |  Bankgiro: 5249-2238 

Protokoll 
 

Protokoll: 3/2022 Styrelsemöte 
 

Datum: 2022-05-09 kl. 18:30. 
 
Plats: Digitalt via Teams. 
 

Närvarande: Johan Yngveson, Pär Karlsson, Mattias Nilsson, Mattias Nordlander, Henrik Nyberg samt Gert 
Pettersson.  
  
Anmält förhinder: Stefan Håkansson, Johnas Arvidsson, Greger Albertsson, Håkan Sigurdsson 
Mats Fagerström samt Oscar Rincon. 
Ej närvarande: Madelene Karlsson. 

 
§28 Mötets öppnande 

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

§29 Dagordning 

 
Föreliggande dagordning godkändes. 
 

§30 Föregående protokoll 
 
Föreg. protokoll nr. 2 2022, redogjordes. Denna godkändes och lades därefter till handlingarna. 

 
§31 Kassörinformation 

 
Kassören var ej närvarande, men hade bifogat handlingar. Aktuell ekonomi och verifikationer 
gicks igenom under mötet. Konstaterades minusresultat, dock helt enligt budget. 

 
§32 Ekonomiska beslut 

 
Håkan får i uppdrag att ta fram en offert på comradioapparater enl. beskrivning under §33 Gevär 
6,5. Efter Håkan har lämnat in offertunderlag tas beslut via e-post och protokollförs nästa möte 
22 augusti. 

 
§33 Tävlingssektionen (grenvis enl. nedan rubriker) 

 
Luftgevär sport/nationellt: 
 
Vi har sedan förra mötet (som var årsmötet) genomfört förbundsmästerskap luftgevär. 
Planering inför hösten påbörjas. Skall planera in distriktsmästerskapet luftgevär under hösten. 
Förhoppningsvis kommer också några föreningar att arrangera tävlingar igen, både nationella 
och testtävlingar. 
 
/Mats Fagerström 
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Gevär korthåll: 
 
Korthållssäsongen har dragit igång. Första tävlingen i närområdet var i Bromölla söndagen den 1 
Maj med 1 st deltagare i klassen korthåll kikare från Mörrum som enda deltagare från Blekinge. 
 
SM-veckan arrangeras i Boden vecka 29 med både sport och nationellt i korthåll och 6,5. 
 
Gammalstorp står som arrangör för region syd final i korthållscupen den 27 augusti. 
 
/Johan Yngveson 
 
 
Gevär 6,5: 
 
Vi har avslutat fältsäsongen med Vinterfältträffen i Gammalstorp ca 80 anmälda. 
Ser fram emot banskjutning.  
 
Förslag eller Motion till mötet (se svar i §32) 
Vi köpte för några år sedan in en avståndsmätare till förbundet som förvaras hos grenledaren och används 
av de föreningar som arrangerar fältskjutningar. Detta har fungerat mycket bra. 
Mitt förslag är att vi kan göra ett liknande inköp av comradioapparater. Ett smidigt och säkert system så att 
alla målen kan nås snabbt om det behövs. Som det är idag så bygger det på att man i varje förening kan 
låna ihop jaktradio eller liknande för att kunna ha kontakt med alla mål. 
Kan vi köpa in 12-13 apparater att ha till utlåning så hade det varit en bra hjälp till de föreningar som arran-
gerar våra fältskjutningar. Det finns givetvis i alla prisklasser men en hyfsad och godkänd jaktradio kan 
man få från ca 1000kr/st med laddare osv. 
 
/Håkan Sigurdsson  
 

Pistol luft/sport: 
 
SvUM 12/3:  
LP 11: Gustav H. W., KUPSK tog silver. LP 13: Elliot Nilsson, Ronneby PSK tog silver. 
 
SvUC Riksfinal 13/3: 
Thure Thomsson, Krysseboda PK, segrade i LP  11.  
Gustav H. W., KUPSK, tog bronset i LP 11.  
Elliot Nilsson, Ronneby PSK segrade i LP 13.  
 
SM luftpistol anordnades i Rottne v. 13. KUPSK tog silver i lagtävlingen i Klass H. 
 
DM Fri/Snabb Johannishus/Olofström 28 maj. Krockar med vårmönstring syd. Nytt datum får  
undersökas. Pär kontaktar och meddelar Johannishus och Olofström. 
 
DM Sport/Grov/Standard anordnas av Karlshamns PK den 5:e juni. 
 
/Gert Pettersson 
 
K-pist: 
Ingen rapport inkommen. 
 
/Madelene Karlsson 
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Lerduva/Viltmål: 
Ingen rapport inkommen. 
Field target: 
 
En tävling arrangerades av Hemmeslövs JSK den 10 april. 
Andreas Hörström, Mörrums SG, i klass PCP 16J fick ihop 22 poäng och hamnade på 5:e 
plats.Den 8 maj arrangerade Mörrums Skyttegille "Vårlaxen". Resultatlista finns i tävlingskalen-
dern. 
/Oscar Rincon 
 

§34 Utbildning/ungdomssektionen. 
 
MegaLink: Pär kontaktar Thomas Persson om ett datum. Vi får låna luftvapenhallen i Karlskrona. 
 
Distriktet gör ett utskick till föreningarna om att delta i SvSF:s digitala ledarutbildningar. 
 
PO Johansson är den enda som är breddtränare i gevär i distriktet enligt gamla systemet. Mats 
Fagerström får i uppdrag att kolla om PO är intresserad att fortsätta som utbildare eller om han 
gärna ser att någon annan tar över hans roll att hålla i utbildningen ”tränare steg 2” i det nya  
systemet som även hålls digitalt. Mattias Nordlander meddelar Mats Fagerström om uppdraget. 
 
1 LP-skytt och 1 LG-skytt har anmält sig till Hällevikslägret hittills. Vi får ligga på att påminna  
föreningarna om att hitta och anmäla deltagare. 

 
§35 Webmaster 

 
Login till nya hemsidan kommer i mitten av maj så vi kan börja fylla med innehåll. 
 

§36 Rapporter 
 
Reg-konferens syd har avhållits på Galtsjön med 14 deltagare. Vi hade Per-Henrik från RF-SISU 
Blekinge, Kattis Andersson som presenterade för SvSF och även utbildningsledare Tommy Ols-
son från Gotland. Temat var utbildning. Hemsidealternativet som SvSF rekommenderar 
är ”Svenska Lag”. Utskick till föreningarna om summering ska göras. 
 

§37 In/utgående skrivelser 
 
SvSF:s årsmöte. Motioner och propositioner gicks igenom. Röstar enl. FS liggande förslag. 

 
§38 Övriga frågor 

 
Flottan har 500-årsjubileum den13 aug. KA2 är anmälda. Ska ha utställning och visa verksam-
heten och i förlängningen blir detta även förbundets verksamhet. 
 
Enkelriktad SMS-grupp via SuperText för utskick till föreningar om distriktets kallelser, utbild-
ningar, årsmöten m.m. beslutades upprättas. Ren info-grupp som bara admin kan se svar på. 
Börja med nyhet på hemsidan om att detta kommer upprättas. Skicka förslag till styrelsen om 
kommande första text i SMS:et till föreningarna. Upprätta gruppen efter en tid när infon hunnit nå 
ut. Ta sekreterarnas mobilnummer i IdrottOnline. Informera om att man förstås kan gå ur grup-
pen. 

 
§39 Nästa möte 

 
Nästa möte blir enligt plan måndagen den 22 aug. digitalt via Teams. Möteslänk skickas ut. 
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§40 Avslutning 
 
Ordföranden tackade för visat intresse och avslutade mötet kl. 20:05. 
 
Vid protokollet:    Justeras: 
 
Mattias Nilsson    Johan Yngveson 
Sekreterare    Ordförande 


