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Protokoll 
 

Protokoll: 3/2021 Styrelsemöte 
 

Datum: 2021-05-10 kl. 18:30. 
 
Plats: Digitalt via Google meet. 
 

Närvarande: Jonas Hultgren, Pär Karlsson, Mattias Nilsson, Mattias Nordlander, Johan Yngveson, Mats  
Fagerström samt Gert Pettersson från mitten av §33. 
 
 
Anmält förhinder: Johnas Arvidsson, Herman Fagerström, Stefan Håkansson. 
Ej närvarande: Thomas Yngveson, Håkan Sigurdsson, Madelene Karlsson samt Oscar Rincon. 

 
§28 Mötets öppnande 

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

§29 Dagordning 

 
Föreliggande dagordning godkändes. 
 

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

 
§31 Kassörinformation 

 
Kassören var ej närvarande, men hade skickat en kort statusrapport. 
Det har inte hänt något sedan förra mötet. Uppmanar att alla som betalar in till Hällevikslägret 
anger referens när de betalar in till bankgirot så det inte bara står bankgiro-nr som referens. 

 
§32 Ekonomiska beslut 

 
Inga ekonomiska beslut. 

 
§33 Tävlingssektionen (grenvis enl. nedan rubriker) 

 
Luftgevär sport/nationellt: 
 
Tävlingsverksamheten har legat nere, vissa distanstävlingar har funnits tillgängliga men inget 
arrangerat i Blekinge. De flesta klubbarna har haft mycket låg verksamhet och följt anvisningar 
för att helt stänga från 3 maj då all inomhusträning avråtts ifrån.  
 
/Mats Fagerström 

 
Gevär korthåll: 
 
Inget att rapportera. Säsongen är inte igång och råden kring covid-19 efterföljs. 
 
/Johan Yngveson 
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Gevär 6,5: 
 

Inget att rapportera. All verksamhet ligger vilande tills vidare p.g.a. situationen med covid-19. 
 
/Håkan Sigurdsson 

 
Pistol luft/sport: 
 
Två omgångar av Svenska Ungdomscupen har anordnats. 
 
Mycket luft såklart. 
Tre klubbar (KA2, Ronneby, KUPSK) har varit med i allsvenskan både i lag och individuellt. 
Skyttar från KA2 och KUPSK var med i ESC Air Cup. Jenny tvåa i damklassen, datum för final 
inte bestämt än. Tobias trettonde man i herrklassen. 
 
Karlshamns PK har ordnat en digital rankingtävling i luft (och en fri är på gång). 

 
/Pär Karlsson 
 
K-pist: 
 
Ingen rapport inkommen. 
 
/Madelene Karlsson 
 
Lerduva/Viltmål: 
 
Ingen rapport inkommen. 
 
Field target: 
 
Ingen rapport inkommen. 
 
/Oscar Rincon 

 
§34 Utbildning/ungdomssektionen. 

 
Hällevikslägret: 
1/6 anordnas ett uppstartsmöte för anmälda idrotter och då tas beslut om lägret ska anordnas. 
 
Pär har gått en domarutbildning i pistol. Vi har 5 domare i pistol totalt sett i Blekinge. 
SÄK-B utb och SÄK skjutbana har anordnats digitalt av SvSF. En del från Blekinge har närvarat. 
Inget att rapportera från ungdomssektionen. Konstaterads behov av unga ledare samt att  
situationen med covid-19 är oroväckande på grund av mycket tapp. 

 
§35 Webmaster 

 
Inget att rapportera. 
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§36 Rapporter 
 
Johan och Mattias rapporterade från RF SISU Blekinges årsstämma. 

 Mötet avlöpte enligt förväntan. På slutet delades man in i smågrupper som diskuterade om  
situationen kring covid-19. Många oroväckande exempel räknades upp och man befarar att de 
stora tappen i medlemsregistren kan ta lång tid att återhämta sig från. 
 

§37 In/utgående skrivelser 
 
Inga in/utgående skrivelser. 

 
§38 Övriga frågor 

 
SvSF:s digitala årsmöte 16/5: 
Jonas kommer närvara för Blekinges del. 
 
Val: Bestämdes att rösta enl. liggande förslag från valberedningen. 
Motion och propositioner: Bestämdes att rösta enligt FS förslag på samtliga förslag. 

 
§39 Nästa möte 

 
Bestämdes enligt schemat att anordnas 23 augusti hos Jonas i Ronneby kl. 18:30. 
Möjlighet att koppla upp sig digitalt kommer att finnas. 

 
§40 Avslutning 

 
Ordföranden tackade för visat intresse och avslutade mötet kl. 19:25. 
 
 
Vid protokollet:    Justeras: 

 
 
Mattias Nilsson    Jonas Hultgren 
Sekr.    Ordf. 


