2013/5 Protokoll fört vid möte med Gevärssektionen
Skånes Skyttesportförbund måndag 2013-10-07
Mötesdeltagare: Per Klemmedsson, Lars Lennartsson, Bengt Nilsson, Jan-Ola Olsson, Bo
Högberg.
Anmält förhinder: Tom Nordquist, Anders Hansson, Jörgen Troedsson och Thomas Åkesson
1. Mötets öppnande
Jan-Ola hälsade deltagarna välkomna och förklarade mötet öppnat.
2. Val av sekreterare
Per utsågs till mötessekreterare.
3. Val av justeringsman
Lars Lennartsson utsågs att justera dagens protokoll.
4. Godkännande av dagordningen.
Dagordningen lästes upp och godkändes.
5. Föregående mötesprotokoll
Protokollet från mötet den 4/9 lästes upp, justerades, godkändes och lades till handlingarna.
Justeringar
§6 justering ang. körersättning
§10….når….
§11 Field Target
6. Ekonomi
Bestämmelser ang. körersättning för Skåne – Halland vid bortamatch. Bo Högberg har ett
förslag med en Excelmall. Han arbetar vidare med den, Det skall resultera i en bankett som
skall användas.
Handlingarna är klara efter avslut i Kristianstads Läns Ungdomsskytteförbund och pengarna
är överförda. 364189 SEK + 14696 SEK( rest från gamla L-län)
5 föreningar varav 4 st har ej betalt medlemsavgift till distriktet. Påminnelse är utskickad.
Föreningarna är Wemmentorp-Örkelljunga, Hörby, Stehag/Trolleholm och Helsingborg LV
7. Rapport från arbetsgrupperna
◦ 10m – Tom ej närvarande på mötet att rapportera.
◦ 50m – Per rapporter att gruppen skall ha möte den 23/10
◦ 300m – Bengt N rapporterar att Skåne har fått en svensk skolmästare fält i Oscar
Klemmedsson.
Gruppen har haft möte om Fält-SM 2015 och beslutat att Skåne tar arrangemanget
med Lars Lennartsson som tävlingsledare. Det finns tre namn på grupp för
banläggare: Bengt Bengtsson, Lennart Albinsson och Bengt Nilsson. En kassör

måste utses. Lennart Albinsson kommer att svara riksorganisationen om att vi tar
arrangemanget. Detta beslut baseras på att vi får Ravlunda att skjuta på aktuell helg.
Inledande kontakt med försvaret är gjord. Bengt Nilsson håller ihop det hela just nu
Inför programmet nästa år är det bara 3 fältskjutningar, arrangörer sökes.
◦

Kpist – Skånska skyttar har haft stora framgångar i ”Värmlandsserien”. Gruppen
kommer att ha möte i höst.
◦ Utbildning – Plan för utbildningsaktiviteter 2014
▪ Gevärskortsexaminationer
▪ Knattestå
▪ Fältskytte, 2 st
▪ Inför JSM/Skol-SM
▪ Drop-in träning korthåll, 2 st
Den 16/11 är det pilotutbildningen för föreningsledareutbildning, inbjudan är på
gång. Den 25-27/10 är det D-tränar utbildning i Stockholm där skånska tränare
kommer att delta, de skall senare hålla i utbildningen den 16:e
◦

Ungdom – Skol-SM till Sundsvall resan genomförd med 13 skyttar och 9 ledare.
Resan blev bra med 3 minibussar och en bil. Boendet var mycket bra
Ungdomsmöte i Åre. 6 skyttar från Skåne skall delta. Dessutom behövs det en
representant till Skytteforum i Stockholm. Bosse frågar vem som kan vara med.

8. Medaljreglemente Skånemedaljen
Det finns ett medaljreglemente som skall uppdateras och gälla alla sektioner. Gevärssektionens nuvarande skall utgöra mall för detta.
9. IndTA – Skånesidan 2014
Vi beslutade att för tävlingar 2014 skall vi arbete med följande ”kanaler” för inbjudningar:
▪ Mailgrupp 10m, 50m, 300m och Kpist/Ak.
▪ IndTA
▪ Skånesidan
Sedan får vi långsiktigt se ur vi skall göra med Skånesidan. Vi skall verka för att jobba in
IndTA under året. Det kanske finns ett behov i en kurs i IndTA.
10. Regionskonferansen 19/10
Deltagare anmälda är Jan-Ola, Lars och Bosse. Även Lennart Albinsson är intresserad att
delta, Bosse ordnar anmälan.
Ang. lagtävlingar så röstar Skåne för att fortsätta ha 3-mannalag i föreningslagstävlingarna,
men kan tänka sig 2 om detta skulle bli aktuellt. Uppföljning av SSM-märke bör ske.
Bengt anmälde att ett lagpris Gevär fält fortfarande finns kvar (upphör vid slutlig erövring).
Skåne skall redovisa SSM Kpist under konferensen. Vi skall också lämna förslag på datum
och ort för regionsfinal Skyttiaden (1/2 i Kristianstad) och regionsfinal Korthållscupen (16/8
i Bromölla)
11. Skjutprogrammet 2014
Måldatum för framställandet av skjutprogrammet 2014
1/11 Utkast till Tom
15/11 klart
27/11 Beslut om programmet

Det vore bra om vi lägger in årsmötena i programmet
12. Övriga frågor
Även Malmöhus skall avsluta sitt ungdomsskytteförbund och överföra medel till distriktet.
Arbete pågår i denna fråga
Nästa möte är den 27/11 18:30 på Revingehed
13. Mötets avslutande
Jan-Ola tackade deltagarna för ett bra möte och förklarade det avslutat.
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