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Protokoll 
 

Protokoll: 3/2019 Styrelsemöte 
 

Datum: 2019-05-06 kl. 18:30. 
 
Plats: Karlshamns SKF:s skyttepaviljong, Karlshamn. 
 

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

§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, godkändes och lades till handlingarna efter mindre stavfel rättats till. 
 

§31 Kassörinformation 
Kassören redovisade aktuell ekonomi. 
Fundera till nästa möte på om att omplacera delar av fonderna. 
Efter byte av bank kan möjligen nya fonder vara ett bättre alternativ. 
 

§32 Ekonomiska beslut 
Beslutades godkänna utlägg av frimärken till årsmötet. 
 

§33 Tävlingssektionen (grenvis enl. nedan rubriker) 
 
Luftgevär sport/nationellt: 
 
Vi har genomfört distriktsomgång skyttiaden i Karlskrona. 
Skyttiaden har sedan fortsatt med regionsomgång och riksfinal där framförallt  
Eringsboda/Backaryd hade flera startande. Resultatet totalt sett var bra med Joanna Engborg  
på en 5:e plats i Klass 15 och Alva Hultgren på en 3:e plats i klass 17. 
 
SSM luftgevär har genomförts i Karlskrona med hyfsat deltagande.  
Bästa placeringar för Blekingarna var 3:e plats i Damklassen för Emelie Fagerström Ka2, 2:a 
plats i Damjunior för Alva Hultgren Eringsboda/Backaryd och i Herrklassen en 2:a plats för Rikard  
Elmlund Ka2. Blekinge hade inga herrjuniorer med i tävlingen. 
 
SM luftgevär genomfördes i Eskilstuna och Blekinge hade ett antal deltagare. 
I Damjuniormästerskapet nådde vi ingen finalplats och i Herrjunior hade vi ingen deltagare. 
I Seniormästerskapet hade Blekinge 2 deltagare i final en 6:e plats för Alva Hultgren och en 8:e 
plats för Emelie Fagerström. I Herrklassen nådde vi inte någon finalplats. 
 
Förbundsmästerskap luftgevär genomfördes i Karlskrona. 
Bra deltagarantal vilket var glädjande. I sittande ungdomsklassen var Eringsboda/Backaryd  
outstanding med att ta både guld, silver och brons, genom Moa Karlsson, Nova Pettersson och 
Inez Andersson i nämnd ordning. 
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I klassen för sittande övriga så var det en hård strid in i det sista om silver och brons mellan 
Eringsboda/ Backaryds Sven Holgersson och Jonas Hultgren. Slutresultatet blev att Guldet gick 
till Saga Lindqvist från Olofström och Silver gick till Sven Holgersson och Brons till Jonas Hult-
gren, Båda Eringsboda/Backaryd. 
 
I ståendemästerskapet segrade Emelie Fagerström, KA2 före Johan Yngveson, Gammalstorp  
efter en strid om decimalerna och skillnaden var endast 0,4 poäng. Även 3.e platsen, som till slut 
hamnade hos Alva Hultgren, Eringsboda/Backaryd, var med i leken, men tappade litegrand i  
slutet och hamnade ca 1 poäng efter silverplatsen. 

 
Planering inför hösten pågår för att lägga ut tävlingar med start i halva september. 
Samtävlingar i pistol och gevär genomförs när sportskyttereglerna följs. 
 
/Mats Fagerström 

 
 

Gevär korthåll: 
 
Säsongen drog igång med tävling i Bromölla (Branthalla Cup) söndagen den 5 maj. 
En del Blekingeskyttar var på plats. 
 
Årets "SM-vecka" blir även i år uppdelad som 2017. Nationellt SM kommer gå i Umeå under  
mån-tisdag Norrlandsveckan (vecka 28), medan sport-SM kommer gå ordinarie vecka i  
Västerås (vecka 30). 
 
Förbundsmästerskap korthåll liggande och ställning planeras att genomföras 31/8, troligtvis i 
Gammalstorp, då det känns svårt att få någon annan förening att ställa upp som arrangör. 
 
/Johan Yngveson 
 
Gevär 6,5: 
 
SSM Fält gevär arrangerat i Olofström med ca 85 starter. 
Daniel Lindahl Vilshult segrade i lägre mästerskapet och Ronnie Bjuvegård segrade i veteran-
mästerskapet. En trevlig tävling med många nöjda skyttar, men det blev lite diskussion om  
reglerna, framförallt gällande klass 55. Tittar man i region syds regler för tävlingen ska alla som 
skjuter samma program som klass elit (det gör klass 55) skjuta i senior-mästerskapet. Läser man 
sedan vidare får alla som är lägst 55 år skjuta i veteranmästerskapet. Vi har alltid haft med klass 
55 i veteranmästerskapet, men det betyder att vi har skyttar som skjuter allt liggande och de som 
skjuter minst ett knämål i samma mästerskapsklass. Jag håller med om att reglerna är lite tvety-
diga och hoppas att det blir en tydligare skrivning vid nästa region syd konferens  
 
Vidare har det varit SM i fältskytte utan några större framgångar för de få deltagarna från  
Blekinge som var med. 
 
/Håkan Sigurdsson 
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Pistol luft/sport: 
 
Utdrag från genomförda tävlingar. 
 
Svenska ungdomsmästerskapen 2019-03-09 
 
LP11 (Antal deltagare: 19) 
1 Felicia Rhedin  Ronneby Pistolskytteklubb   390 
8 Emil Thomsson  Ka 2 Skytteförening   367 (9x) 
9 Ture Thomsson  Ka 2 Skytteförening   367 (5x) 
18 Wilma Wickström  Karlshamns Ungdomspistolskytteklubb  322 
 
LP15F (Antal deltagare: 9) 
4 Alicia Wickström  Karlshamns Ungdomspistolskytteklubb  337 
 
LP17F (Antal deltagare: 11) 
2 My Henriksson  Ringamåla Skytteförening   551 
 
LP17P (Antal deltagare: 14) 
3 Simon Sandén  Ka 2 Skytteförening   545 
 
SUC riksfinal 2019-03-10 
 
LP11 (Antal deltagare: 20) 
1 Felicia Rhedin  Ronneby Pistolskytteklubb   391 
5 Emil Thomsson  Ka 2 Skytteförening   377 
15 Ture Thomsson  Ka 2 Skytteförening   364 
 
LP15F (Antal deltagare: 10) 
6 Alicia Wickström  Karlshamns Ungdomspistolskytteklubb  332 
  
LP17F (Antal deltagare: 12) 
2 My Henriksson  Ringamåla Skytteförening   552 
 
LP17P (Antal deltagare: 15) 
3 Simon Sandén  Ka 2 Skytteförening   544 
 
Luft-SM & JSM 2019-03-29 – 31 
(Utdrag över blekingeskyttar som gick vidare till final) 
Herrar (Antal deltagare: 76) 
4 Ulf Petersson  Karlshamns UPSK   562 (192,6) 
 
Damjuniorer (Antal deltagare: 9) 
2 My Henriksson  Ringamåla SKF   541 (228,5) 
 
Herrjuniorer (Antal deltagare: 9) 
4 Simon Sandén  Ka 2 Skytteförening   547 (183) 
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Dm luftpistol 10m genomfördes 2019-04-06 med Ka 2 SKF som arrangör.  
Det konstaterades tyvärr lite lågt deltagarantal med totalt 12 deltagare. 
 
Segrare i herrklassen blev Ulf Petersson, Karlshamns UPSK med 226 p i final efter Peter  
Johansson, Johannishus PK med 215 p. Aron Nilsson, Ka 2 SKF, blev trea med 194 p i finalen. 
 
I klass DJ segrade Alicia Wikström, Karlshamns UPSK med 515 p. 
 
I klass LP11 segrade Felicia Rhedin, Ronneby Pistolskytteklubb med 381 p. 
 
Resultatlista från tävlingen finns upplagd i tävlingskalendern. 
 
Förbundet gratulerar blekingeskyttarna till framgångarna i dessa tävlingar. 
 
Reg.-kval syd 25–50 m genomförs 11–12/5.  
Arrangörer blir Ronneby/Olofström/Karlshamns UPSK. 
 
/Pär Karlsson 
 
K-pist: 
Inget att rapportera. 
 
Lerduva/Viltmål: 
Inget att rapportera. 
 
Field target: 
Rapport inkommen från Vårlaxen som Mörrum arrangerat.  
Referat från tävlingen postas på hemsidan. 
 
/Oscar Rincon 
 

§34 Utbildning/ungdomssektionen. 
IndTA utbildningen blev inställd då det endast var tre anmälda (varav två var från förbundet). 
Konstaterades att detta var trist då många uttryckt åsikter om behov av utbildning i IndTA. 
Faller oss tyvärr lite i fatet då tävlingar EJ upplagda i IndTA ej är godkänt för tävlingsbidrag. 

 
Inbjudan till Hällevikslägret 5–9 augusti har gått ut till föreningarna i Blekinge. 
Viktigt att alla sprider att detta finns. Hittills är 1 anmäld i luftpistol. 
Antydan att fler är på gång. Påminnelse kommer skickas ut snarast. 
 
Alva Hultgren kommer att representera som ungdom under SvSF:s årsmöte 18–19/5. 
 

§35 Webmaster 
”Hitta förening”-länken läggs upp i menyn. 
 

§36 Rapporter 
Rapporterades att Kättilsmåla US kommer att lägga ner sin verksamhet. 
Inkommit beviljat v-stöd från Blekinge IF. 
Inkommit befrielse från uppgiftsskyldighet till Skatteverket. 
Rapporterades från Blekinge IF:s årsmöte. 
Rapporterades diverse inkomna räkningar. 
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§37 In/utgående skrivelser 
Inga skrivelser att rapportera. 
 

§38 Övriga frågor 
 

Köpman Elias fond: 
 
Håkan skickade hela dokumentet gällande denna fond och styrelsen granskade detaljerna.  
Vi kunde konstatera att fonden är väldigt specifik i sitt innehåll och därför kan vi konstatera att vi 
bara kan rätta oss efter innehållet, vilket inte ger mycket svängrum till att kunna använda peng-
arna till annat än vad som står i dokumentet. Vi behåller därför fonden som den är och får rätta 
oss efter detaljerna. Tyvärr är detaljerna inte ”i tiden” och pengarna ligger ”låsta” även framöver. 
 
Beslut gällande SvSF:s motioner och propositioner till kommande årsmöte 18–19/5: 
 
10a. Motion 1 Avseende lekmannarevisorer 
 
I korthet: Idag finns en ordinarie lekmannarevisor och en ersättare. 
Förslag har lagts om att ändra till två ordinarie och två ersättare. 
SvSF yrkar avslag på motionen. 
Beslut: Vi står bakom SvSF:s yrkan på avslag. 
 
10b. Motion 2 avseende tidskriften Svensk Skyttesport 
 
I korthet: Man vill införa tidningen på nytt i någon form. 
SvSF yrkar avslag på motionen. 
Beslut: Vi står bakom SvSF:s yrkan på avslag. 
 
10c. Proposition avseende jämställdhet Stadgeforslag. 
 
I korthet: En hel rad ändringar i stadgarna för att göra det mer jämställt. 
Beslut: Vi röstar ja på SvSF:s proposition. 
 

§39 Nästa möte 
Beslutades anordnas 29 aug kl. 18:30 i Möljeryd, Eringsboda/Backaryds skyttelokal. 
 

§40 Avslutning 
Ordföranden tackade för visat intresse och avslutade mötet kl. 20:10. 
 
 
Vid protokollet:    Justeras: 

 
 
Mattias Nilsson    Jonas Hultgren 
Sekr.    Ordf. 


