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Protokoll 
 

Protokoll: 1/2020 Styrelsemöte 
 

Datum: 2020-01-21 kl. 19:00. 
 
Plats: Bowlingcenter Karlshamn, Pilvägen 2, Karlshamn. 
 

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

 
§67 Mötets öppnande 

 
Ordföranden hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat kl. 19:00. 
 

§68 Dagordning 

 
Föreliggande dagordning godkändes. 

 
§69 Föregående protokoll 

 
Föregående protokoll nr. 5, redogjordes för och godkändes och lades till handlingarna. 

 
§70 Kassörinformation 

 
Kassören rapporterade aktuell ekonomi. 
Konstaterades att ekonomin är god, men inför årets bidragsutbetalningar kan vi behöva mer  
likvida medel till kassan. 

 
§71 Ekonomiska beslut 

 
Ansökningarna för tävlings och arrangörsbidrag till den 15 feb beslutades bli 50 kr per deltagare 
under förutsättning att prognosen blir ungefär samma som tidigare år. Beslutades betala ut er-
sättningarna efter 15 feb. För sent inkomna ansökningar räknas ej med. 
 
Beslutades sälja fonder för att stärka upp likvida medel för att kunna betala ut bidrag. 
 
Till regionsomgång skyttiaden skall distrikt inkomma med en gemensam betalning till arrangören, 
likt tidigare år. Beslutades att Mats sammanställer deltagaravgifterna och skickar in till Stefan 
som sedan betalar startavgifterna. 
 
Till protokollet ska även tilläggas att beslut fattades av styrelsen via e-post att godkänna  
subvention av deltagaravgiften för två personer per skytteförening inom vårt distrikt till infodagen 
gällande besiktning av skjutbana 2020 som Smålands Skyttesportförbund anordnar den 9 feb i 
Växjö. Subventionen på max 700 kr (350 kr per person) betalas ut i efterhand efter att förening 
inkommit med kvitto eller motsvarande som visar att man deltagit i denna utbildningsdag.  
Information om denna utbildningsdag har skickats till föreningarnas kontaktadresser via e-post. 
Sista anmälan 24 januari via Smålands länk i utb. portalen. Mer info via smaland.skyttesport.se. 
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§72 Tävlingssektionen (grenvis enl. nedan rubriker) 
 
Luftgevär sport/nationellt: 
 
Sedan förra mötet har deltagande på flera testtävlingar sportskytte genomförts,  
Kalmar, Kristianstad och nu senast Swedish Cup.  
 
Tusenpoängaren har genomförts/pågår.  
Distriktsomgång skyttiaden har genomförts.  
 
Regionsomgång skyttiaden anordnas den 1 februari i Rottne.  
 
/Mats Fagerström 

 

 
Gevär korthåll: 
 
Inget att rapportera. Säsongen är inte igång. 
 
/Johan Yngveson 
 
Gevär 6,5: 
 

Fältskyttet har startat. Vinterfältträffen i Gammalstorp anordnades i helgen med 80 deltagare. 
 

SSM ska arrangeras under sommaren.  
Sölvesborg skulle ha hand om det, men de kan inte. 
Håkan jobbar med en lösning. 
 
/Håkan Sigurdsson 

 
Pistol luft/sport: 

 
Rapport från Swedish Cup: 
Till final alla tre dagarna gick Simon Sandén, Ka2 Skf, i klass HJ samt  
My Henriksson, Ringamåla Skf, i klass DJ. 
 
My Henriksson tog silver under dag 2. 
Simon Sandén tog brons under dag 1 och 2. 
 
Distriktet gratulerar de båda till framgångarna. 
 
/Pär Karlsson 
 
K-pist: 
 
Inget att rapportera. 
 
/Madelene Karlsson 

 
 
 



 

 

 

 

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 
 

Lerduva/Viltmål: 
 
Inget att rapportera. 
 
Field target: 
 
Inget att rapportera. 
 
/Oscar Rincon 

 
§73 Utbildning/ungdomssektionen. 

 
Håkan hade telefonnumret till Thomas Persson. Pär kontaktar honom gällande Megalink-utb. 

 
§74 Webmaster 

 
Jonas vill ha behörighet till att kunna administrera vår hemsida i IOL. 
Beslutades att Herman undersöker och ordnar detta. 

 
§75 Rapporter 

 
Diverse rapporter lästes upp. 

 
§76 In/utgående skrivelser 

 
Inga skrivelser att rapportera. 

 
§77 Övriga frågor 

 
Jonas kollar med Mats gällande resultat från skyttiaden som ska laddas upp i IndTa. 
 
Beslutades boka lokal på Ronneby Brunn till vårt årsmöte den 18 mars. Jonas bokar. 
 
Mattias skickade ut info till valberedningen i november.  
Mattias skickar ut denna info på nytt. Närvarande under mötet var Håkan från valberedningen. 
 
Årsplanen för kommande möten beslutades enligt följande (tisdagar förutom årsmötet): 
 

v.  4)  2020-01-21  Möte 1 2020, Karlshamn. 
v. 12)  2020-03-18  Årsmöte + möte 2 konstituerande, Ronneby Brunn. 
v. 19)  2020-05-05  Möte 3, Karlshamn Skf:s skyttelokal. 
v. 35)  2020-08-25  Möte 4, Möljeryd, Eringsboda/Backaryds skyttelokal. 
v. 46)  2020-11-10  Möte 5, Karlskrona, Skyttehallen på Tennvägen. 
v.  3)  2021-01-19  Möte 1 2021, Gemensam aktivitet som planeras. 
 
Kallelser inför varje möte kommer skickas ut. Mötestid 18:30 (kan ändras vid behov). 

 
§78 Nästa möte 

 
Nästa möte blir konstituerande möte direkt efter årsmötet 18 mars i Ronneby på Ronneby Brunn.  
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§79 Avslutning 
 
Ordföranden tackade för visat intresse och avslutade mötet kl. 20:00. 
 
 
Vid protokollet:    Justeras: 

 
 
Mattias Nilsson    Jonas Hultgren 
Sekr.    Ordf. 


