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Protokoll 
 

Protokoll: 3/2018 Styrelsemöte 
 

Datum: 2018-04-18 kl. 18.30. 
 
Plats: Karlshamns SKF:s skyttepaviljong, Karlshamn. 
 

Närvarande: Jonas Hultgren, Mattias Nilsson, Stefan Håkansson, Rebecca Olsson,  
Johan Yngveson via telefon samt Thomas Yngveson. 
Meddelat förhinder: Pär Karlsson 
Ej närvarande: Herman Fagerström och Jonas Löfgren 
 

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

§30 Dagordning 
Föreliggande dagordning godkändes. 
 

§31 Föregående protokoll 
Föregående protokoll nr. 2, godkändes och lades till handlingarna. 
 

§32 Kassörinformation 
 
Kassören saknade kassörrapport och hade därför inget att rapportera gällande ekonomin. 
Övergången är pågående gällande kassörsbytet. 
Kopia av signerat årsmötesprotokoll (utskickat för justering och väntas snarast återsänt) samt 
kopia på signerat konstituerande möte ska tas med till Sparbanken i Karlshamn samt Nordea så 
att byte mellan Håkan och Jonas samt PO och Stefan kan göras så att våra konton kan börja 
hanteras av vår nya ordförande Jonas och kassör Stefan. 
 

§33 Ekonomiska beslut 
 
Beslutades godkänna reseräkningen för Johan Yngvesons resa till distriktets årsmöte 14 mars. 
 

§34 Tävlingssektionen (grenvis enl. nedan rubriker) 
 
Luftgevär sport/nationellt: 
 
Förbundsmästerskap luftgevär 2018 kommer anordnas i Karlskrona av KA2 lördagen 21 april. 
 
Gevär korthåll: 
 
Rapporterades att säsongen är igång.  
Johan rapporterade att planering påbörjats lite smått till kommande förbundsmästerskap.  
Korthållsföreningarna kommer kontaktas och tillfrågas om hjälp till denna tävling. 
 
Gevär 6,5: 
 
Rapporterades att det varit tävling i Rinkaby 15/4 och kommande kommer bli i Vilshult 22/4. 
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Pistol luft/sport: 
 
Rapporterades från: 
Svenska Ungdomsmästerskapen 14/4: 
Deltagande från Blekinge: 8 st. 
Utdrag ur resultatlistan: 
My Henriksson, Ringamåla SKF, vinst i klass LP15F med 365 poäng. 
Simon Sandén, KA2 Skf, tredjeplats i klass LP17 p med 540 poäng. 
 
Svenska Ungdomscupen riksfinal 15/4: 
Deltagande från Blekinge: 7 st. 
Utdrag ur resultatlistan: 
My Henrikson, Ringamåla SKF, andraplats i klass LP15F med 353 poäng. 
Felicia Redin Ronneby F17 PSK, tredjeplats i klass LP 11 40 skott med 379 poäng. 
 
Distriktet gratulerar deltagarna till dessa framgångar. 
 
SM Pistol 10/25/50m anordnas i Kristianstad 2018-07-01 – 2018-07-08. 
 
K-pist: 
 
Ingen rapport inkommen. 
 
Lerduva/Viltmål: 
 
Ingen rapport inkommen. 
 
Field target: 
 
Ingen inkommen rapport från grenledaren.  
Distriktet kan konstatera från tävlingskalendern att Vårlaxen är genomförd i Mörrum 14 april. 
 

§35 Utbildning/ungdomssektionen. 
 
Inget att rapportera.  
En anmälan har hittills kommit in till kommande Hälleviksläger v. 32 2018. 
Under Hällevikslägret kommer SISU att anordna en plattformsutbildning. 
 

§36 Webmaster 
 
Ingen inkommen rapport från Herman. 
Mattias rapporterade att Herman lagt upp inbjudan till förbundsmästerskap i luftgevär på sidan.  
Mattias har även arkiverat gamla nyheter så de inte ligger med i flöde på föreningars hemsidor. 
Jonas skickar ut info till föreningarna gällande efterlysning av referat från tävlingar och evene-
mang att lägga ut på hemsidan. 
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§37 Rapporter 
 
Mattias skickade vidare e-post från Region Blekinge gällande idrottspolitiskt program 2018–2022. 

 
§38 In/utgående skrivelser 

 
Inga övriga ingående eller utgående skrivelser. 
 

§39 Övriga frågor. 
 
Vi avvaktar med besked gällande Rickards förfrågan gällande ersättning för Mys tävlingar. 
 
Diskuterades bidrag till tävlingar. Vår nuvarande policy beslutades ses över och justeras. 
Den behöver bland annat förtydligas gällande vad som gäller för tävlande utomlands för juniorer. 
Pär har senaste versionen av vår policy. Beslutades därför att Pär tar fram denna och att Pär och 
Mattias skriver justeringarna som behöver göras och därefter skickar förslaget till styrelsen. 
 
Beslutades att ta fram en årsplan för våra kommande möten under 2018 t.om. årsmötet 2019. 
  
Jonas argumenterade att vi skulle behöva även en årsplan till alla förbundsmästerskap inom alla 
grenar. Våra grenledare kan på så vis planera och tidigt lägga in tävlingen i tävlingskalendern. 
 
Diskuterades roterande schema gällande valberedningen och grenledare som huvudansvariga. 
Beslutades att vi återkommer med detta under nästa möte. Pär och Mattias kollar till nästa möte. 
 
Under mötet diskuterades kommande GDPR som träder i kraft 25 maj. Mattias har rensat i       
distriktets medlemsregister i IdrottOnline så att inga gamla ledamöter ligger kvar där. 
 
Diskuterades reseersättning till och från våra möten etc. Jonas tar fram förslag på ny policy. 
 
Diskuterades att införa en SMS-grupp till distriktet så att kallelser etc. kan skickas via SMS och 
inte enbart via e-post. Mattias lägger till en sådan grupp via Supertext-appen. 
 
Beslutades bjuda in grenledarna till nästkommande möte för att prata om valberedning, för-
bundsmästerskap m.m. 
 

§40 Nästa möte 
 
Nästa möte beslutades anordnas tisdagen 12 juni kl. 18.30. Plats: Skyttepaviljongen i Bjäraryd. 

 
§41 Avslutning 

 
Ordföranden tackade för visat intresse och avslutade mötet kl. 21:00. 

 
 
Vid protokollet:    Justeras: 

 
 
Mattias Nilsson   Jonas Hultgren 
Sekr.    Ordf. 


