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Protokoll 
 

Protokoll: 1/2019 Styrelsemöte 
 

Datum: 2019-01-15 kl. 18.30. 
 
Plats: Asarums bangolf, Stenbackavägen 6, Asarum. 
 

Närvarande: Jonas Hultgren, Stefan Håkansson, Johan Yngveson, Rebecca Olsson, Pär Karlsson,  
Thomas Yngveson samt Håkan Sigurdsson. 
Meddelat förhinder: Mats Fagerström, Herman Fagerström, Madelene Karlsson,  
Mattias Nilsson samt Jonas Löfgren. 
 

§81 Mötets öppnande 
Ordföranden hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat kl. 18.58. 
 

§82 Dagordning 
Föreliggande dagordning godkändes. 
 

§83 Föregående protokoll 
Föregående protokoll nr. 6, godkändes och lades till handlingarna. 
 

§84 Kassörinformation 
Kassören redovisade aktuell ekonomi. 
Diskuterades att pengar finns öronmärkta i Elias Pålssons fond, Håkan ska ta reda på vad det 
står i statuten så vi kan ta reda på vad vi kan göra med pengarna. 
 

§85 Ekonomiska beslut 
 
Beslutades att vi från förbundets sida ska visa vår uppvaktning på Sunes Dahlins begravning. 
 
Ersättningspolicy 
Beslutades godkännas efter senaste justeringarna. 
 

§86 Tävlingssektionen (grenvis enl. nedan rubriker) 
 
Luftgevär sport/nationellt: 
 
- Vi har sedan förra genomfört DM luftgevär med mycket få deltagare men det blev i alla fall 3 
damer och 2 herrar, så medaljer skall delas ut. 
 
- Swedish cup: en liten luftgevärsskara från länet deltog och mest anmärkningsvärt var Alvas  
superresultat dag 2, och det var ju fantastiskt roligt. 
Alla kämpade på väl även övriga dagar men inga finalplatser. (Kan smyga in att som förenings- 
ledare är jag nöjd med 2 finalplatser av Simon Sanden i pistol, även om det inte har med gevär 
och göra.) 
 
- Distriktsfinal skyttiaden genomfördes söndag 13/1. Totalt blev det bara 19 startande, 23 an-
mälda men det blev avhopp av olika anledningar. 
 
Regionsfinalen går i Halmstad på 2 olika platser, stående skjuter i I16/LV6 skjuthall och sittande i 
Halmstad/Snöstorp skjuthall beroende på att hallarna inte har så många banor. De som gått vi-
dare har fått Hallands information om regionsfinalen så de skall kunna leta upp vart de skall åka. 
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Vi får se hur det blir med upplägg av skyttiaden i framtiden, jag talade med Patrik Hjortskull från 
förbundet och det är lite bekymmer med klass 11 då det ställer till det om de skall köra via IndTA 
och med ranking från utvalda tävlingar då klass 11 inte går att ranka. De lär återkomma i frågan. 
 
- Förbundsmästerskap luftgevär är flyttat från 30/3 till 14/4 beroende på att Luft SM flyttats till 
helgen 29-30/3. När vi planerade och lade ut så låg SM 16-17/3 men detta krockade med EM så 
man flyttade datum.  
 
- Övrigt är SSM luftgevär 2/3 i Karlskrona, Vi skall dela ut Blekinges förbundsmedaljer i det  
mästerskapet så vi får se när det kommer anmälningar vilka klasser det blir och hur många. 
 
Gevär korthåll: 
Inget att rapportera. Ingen aktivitet under vinterhalvåret. 
 
Gevär 6,5: 
Verksamhetsberättelsen för 6,5 för år 2018 är inlämnad till Mattias. 
Inte mycket nytt att rapportera, mer än att vi drar igång året på söndag med vinterfältträffen. 
Inför denna tävling har jag varit i kontakt med polisen angående händelsen i samband med förra 
årets Vinterfältträff. De kunde bara meddela att utredningen är nedlagd. Det känns ju bra på ett 
sätt, men det hade varit bättre om man hade kunnat konstatera var kulan kom ifrån. 
 

 
Pistol luft/sport: 
Ingen rapport inkommen. Nämndes under mötet att den nya pistolbanan i Mörrum lär stå klar att 
inleda säsongen inom de närmaste veckorna. 
 
K-pist: 
Inget att rapportera. 
 
Lerduva/Viltmål: 
Ingen rapport inkommen. 
 
Field target: 
Ingen rapport inkommen. 
 

§87 Utbildning/ungdomssektionen. 
IndTA Utbildning på Ronneby Brunn. Pär ska kolla med Christer Claesson om han kan den 3/4. 
 

§88 Webmaster 
Inget att rapportera sedan förra mötet. 
 

§89 Rapporter 
Johan lämnade en rapport från Skytteforum: 
SvSF:s tidning ”Svensk Skyttesport” har sagts upp efter årsskiftet. 
Tidningen rapporteras ersättas av en kommande mobilapp samt ”Träffsäkert” via Youtube. 
Alla sektioner rapporterade deras verksamhet för kommande år. 
SvSF har bildat fem olika utvecklingsgrupper: organisation och finansiering, politiska området,  
idrottslig verksamhet, utbildning, frivillig försvarsorganisation samt kommunikation. 
Föreläste gjorde Emil Martinsson om sin viltmålskarriär.  
Även f.d. journalisten Willy Silberstein föreläste i ämnet medieträning. 
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§90 In/utgående skrivelser 
Inga skrivelser att rapportera. 
 

§91 Övriga frågor. 
Årsmöte beslutades anordnas 13/3 på Ronneby Brunn. 
Verksamhetsberättelse skickas till Mattias senast den 31/1. 
 

§92 Nästa möte 
Beslutades anordnas onsdagen 13 mars direkt efter årsmötet på Ronneby Brunn. 
 

§93 Avslutning 
Ordföranden tackade för visat intresse och avslutade mötet kl. 20:15. 
 
 
Vid protokollet:    Justeras: 

 
 
Johan Yngveson   Jonas Hultgren 
Sekr.    Ordf. 


