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Protokoll 
 

Protokoll: 5/2019 Styrelsemöte 
 

Datum: 2019-11-14 kl. 18:30. 
 
Plats: KA2 Skytteförenings luftvapenhall, Tennvägen 1. Karlskrona. 
 

Närvarande: Jonas Hultgren, Stefan Håkansson, Mattias Nilsson,  Mats Fagerström, Johan Yngveson via 
Skype samt Pär Karlsson. 
Meddelat förhinder: Rebecca Ivarsson, Mattias Nordlander samt Thomas Yngveson. 

 
§54 Mötets öppnande 

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

§55 Dagordning 
Föreliggande dagordning godkändes. 

 
§56 Föregående protokoll 

Föregående protokoll nr. 4, redogjordes för och godkändes och lades till handlingarna. 

 
§57 Kassörinformation 

Kassören rapporterade aktuell ekonomi. 
De återstående deltagarinbetalningarna för Hällevikslägret har inkommit. 
Fakturan för Hällevikslägret har inkommit och betalats till Blekinge IF. 
Konstaterades ha god ekonomi i kassan.  
Avvaktar beslut gällande ev. byte av fonder. Frågan bör lämpligare tas upp under ett årsmöte. 

 
§58 Ekonomiska beslut 

Johan inkommer med med kvitto för utlägg till riksfinalen korthållscupen. 
Därefter betalar kassören ut ersättningen. 
 
Påmindes om att Johan och Pär inkommer med kvitton för hyra container samt ”domarpaketet”. 

 
§59 Tävlingssektionen (grenvis enl. nedan rubriker) 

 
Luftgevär sport/nationellt: 
 
Inbjudan till skyttiaden läggs ut på hemsidan. 
Distriktsfinal i Skyttiaden genomförs den 11 januari i Karlskrona. 
 
Ka2 luftvapentävling genomförs den 17 november. 48 starter är anmälda. 
 
Påminner om att anmäla deltagare till Swedish Cup. Sista anm. dag. 18 nov. 
 
Från länet deltog tre skyttar i Linköping på landslagsuttagning och dubbeltest helgen 9-10 nov. 
Konstaterades inga högre resultat från dessa tävlingar. 
 
/Mats Fagerström 
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Gevär korthåll: 
 
Sedan förra mötet har följande hänt och skett. 
 
På förbundsmästerskapet den 15 sept. var det 19 skyttar som bidrog till 25 starter. 
Samtliga som skjuter prestationsklass klarade kompetensen för riksmedaljer. 
 
Säsongen avslutades som sedvanligt i Eskilstuna dit 5 skyttar hade kvalificerat sig genom  
hemmabanetävlingen. Dessa 5 skyttar tog 1 silver och 1 brons genom undertecknad i ställning 
resp. liggande klass. 
 
Inför regionmötet beslutade undertecknad att köra på att försöka få till ett arrangemang i  
Ringamåla till nästa års SSM i korthåll som kommer arrangeras den 4 juli. Därför vill jag än en 
gång poängtera att hjälp kommer att behövas från flera föreningar inom länet för att kunna få 
ihop detta. 
 
/Johan Yngveson 
 
Gevär 6,5: 
 

Inget att rapportera. 
 

/Håkan Sigurdsson 

 
Pistol luft/sport: 

 
DM genomfört. 
 
Karlshamns UPSK arrangerar svenska ungdomscupen (SUC) omg. 1 den 16 nov i Ringamåla. 
Ka2 Skf arrangerar SUC omg. 2 den 8 dec i Karlskrona.   
Distriktsfinal i SUC anordnas av Ronneby Pistolklubb i februari. Datum är ej bestämt ännu.  
 
Finalhelg Svenska Ungdomsmästerskapen i Luftpistol & Riksfinal Svenska Ungdomscupen  
arrangeras av Töreboda PSK i Töreboda helgen 7–8 mars 2020. 
 
Blekinge kommer arrangera reg. kval i luftpistol 2020.  
Kollas upp tid, datum och arrangör för detta. Återrapporteras till Christer Claesson. 
 
/Pär Karlsson 
 
K-pist: 
 
Inget att rapportera. 
 
/Madelene Karlsson 

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

 
§60 Utbildning/ungdomssektionen. 

 
Beslutades att planera in en Megalink-utbildning någon gång i februari 2020. 
Pär kollar vidare gällande datum och plats och vilken utb. ledare vi ska bjuda in. 

 
§61 Webmaster 

 
Rapporterades att Mattias lagt upp nyhet om inbjudan till SUC omg 1 på hemsidan. 
Mats har skickat info gällande skyttiaden till Mattias som lägger upp denna på hemsidan snarast. 

 
§62 Rapporter 

Diverse rapporter lästes upp. 

 
§63 In/utgående skrivelser 

Inga rapporter. 

 
§64 Övriga frågor 

 
Årsmötet beslutades bli onsdagen den 18 mars 2020 kl 18.30. 
Plats undersöks och bestäms senare. 
 
Jonas rapporterade från regionmötet 26 oktober. 
Grenledare måste undersöka och återrapportera de arrangemang som återstår för Blekinges del. 
 
Jonas och Pär bestämmer datum då de ska besöka bågskytteföreningen som ansökt om att ingå 
i Svenska Skyttesportförbundet. De vill bedriva lg-verksamhet.  
Jonas och Mattias bestämmer även datum då de skall besöka Karlshamns Pk som ansökt om att 
ingå i Svenska Skyttesportförbundet. 

 
§65 Nästa möte 

 
Beslutades anordnas 21 jan kl. 18:30.  
Plats bestämdes bli konferensrum på Karlshamns Bowling med bowling som avslutning. 
Mattias kollar upp och bokar detta. Bestämmer annan plats ifall bokning ej är möjlig. 

 
§66 Avslutning 

 
Ordföranden tackade för visat intresse och avslutade mötet kl. 20:20. 
 
 
Vid protokollet:    Justeras: 

 
 
Mattias Nilsson    Jonas Hultgren 
Sekr.    Ordf. 


