Protokoll fört vid styrelsemöte för
Skånes Skyttesportförbunds
Pistolsektion

2012-09-04
Datum:
Barsebäck
Plats:
Närvarande: Sophia Holmström, Patrik Carlsson, Thomas Krook, Pontus Olsson
Frånvarande: Johan Bredmark, Lasse Amnestål

1. §

Mötets öppnande
Patrik öppnade mötet

2. §

Godkännande av dagordning
Dagordningen godkändes

3. §

Kassarapport/Ekonomi
Ingen rapport erhållen från BoHögberg. Pistolsektionens medel uppgår till ca 55
000 kr.

4. §

Inkommande/utgående skrivelser
Torna Hällestads PSK har inkommit med en förfrågan om bidrag till skjutbänkar.
Då alla förutsättningar inte var klara ber vi Torna Hällestads PSK att återkomma
med förtydligande av förutsättningarna.
Sektionens grundinställning är dock att inte bevilja bidrag till enskilda föreningar.
Patrik har undersökt om det istället finns bidrag att söka via Skåneidrotten men
har fått besked om att det inte beviljas för så små belopp.

5. §

Rapport från SDF
Utbildningsprojektet i Skånes skyttesportförbund för att ta fram en enkel
utbildning för ledare inom skytte kommer att avslutas då Skyttesportförbundet
beslutat att skapa en sådan utbildning centralt.

5b

Tävlingar
20 oktober är det tävlingsmöte för region Syd.
Vi planerar göra ett utskick till föreningarna om vilka tävlingar de planerat hålla,
detta för att kunna sammanställa tävlingsterminen.
Förslag på arrangörer av tävlingar 2013 diskuterades.
Rek helg DM 2-3 februari – Torna Hällestads PSK
Sida 1/2

Protokoll fört vid styrelsemöte för
Skånes Skyttesportförbunds
Pistolsektion

Reg. Kval 10 m hösten 2013-11-02 PSKF Magnus Stenbock
1-2/6 alt. 3-4/8 DM 25-50 m Fri-, sport- & grovpistol PSKF Magnus Stenbock,
Standard & snabb Vinslöv. Malmö som backup.

5c

Medaljer
För att underlätta för föreningarna att kunna dela ut medaljer vid våra mästerskap
har inkommit två förslag.
(1) En etikett sätts på baksidan av medaljen istället för gravyr. Risk för att
etiketten inte syns efter ett tag. Någon måste dessutom hantera etiketterna.
(2) Idag förvaras våra medaljer på Formo. Om vi beställer alla guldmedaljer för
2013 nu och förvarar dem hos Patrik räcker det att klubbarna lämnar en
beställning till Patrik en vecka före tävlingen så hinner medaljerna graveras på
Formo och skickas direkt till klubbarna i tid till tävlingen. Guldmedaljerna
kommer redan graverade från Sporrong.

6. §

Utbildningsfrågor
Önskemål har inkommit om en repetitionskurs av domarutbildningen.
Fortsatta oklarheter kring hanteringen av skyttekortet. Förbundet lämnar inte
samma information till oss som till klubbarna. Något mer centralt utskick eller
förtydligande har vi inte fått.

7. §

Övriga frågor
Det finns planer på att arrangera en fripistolserie under 2013.

8. §

Nästa möte
12 november 18.30 hos Pontus

9. §

Mötet avslutas

Vid protokollet:

Justeras:

Sophia Holmström

Patrik Carlsson
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