Protokoll for
Skanes Skyttesportforbund
Styrelsemote2017-5
Datum: 2017-09-06
Plats: Sjobo
Narvarande: Jan-Ola Olsson, Bo Hogberg, Anna Lofvander, Jane Jonsson Thomas Quist, Roger Persson
Anmalt fb'rhinder: Lasse Amnestal
Ej a mini It fb'rhinder: Mats Lindback

1. § Motets oppnande
Jan-Ola halsade alia valkomna och forklarade motet 6'ppnat.
2. § Val av ordforande och sekreterare for motet
Jan-Ola valdes till ordforande och Anna valdes till sekreterare.
3. § Foregaende motesprotokoil
Protokoll fran styrelsemote 2017-05-10 justerades och godkandes.
4. § Kassarapport/Ekonomi
Foretagskonto
Fastranta
Placeringskonto
Fonder och vardepapper

122 238 kr
800 000 kr
489 824 kr
395 239 kr

21 st foreningar har a'nnu inte betalt arsavgift for 2017 till Skanes SDF trots att nastan
hela aret gatt. Paminnelse ar utskickad till berorda foreningar.
5. § Utbildning
Domarutbildning Geva'r (nationellt skytte) har genomforts i Kristianstad med 17
deltagare fran Skane.
6. § Inkommande/utgaende skrivelser
Inga skrivelser har inkommit.
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7. § Rapport fran sektionerna
Gevarssektionen
Kpist-SM har arrangerats i Malmo.
Lerduvesektionen
Pa EM i Skeet vann Stefan Nilsson silver och laget, dar aven Marcus Svensson
och Henrik Jansson ingick, fick brons.

Pistolsektionen
Planering pagar infor SM-veckan sommaren 2018
(Helsingborg/Lund/Landskrona).
Viltmalssektionen
Ingen information
Ungdomssektionen
Inget att rapportera
8. § Regionkonferens
Inbjudan till Regionkonferens i Aivesta den 28 oktober har kommit. Ett forslag till
diskussionsamne ar hur vi gor generellt for att fa tavlingar att flyta mer effektivt och
darigenom ge skyttarna en battre upplevelse av tavlingen.
Bosse sammanstaller och anmaler deltagare fran Skane.
9. § Hostkonferens
Hostkonferens arrangeras 25-26/11 i Bromma.
Bosse sammanstaller och anmaler deltagare fran Skane efter SDF-motet i oktober.
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10. §Ovrigt
Gevarssektionen onskaren genomgang av medaljstatuter for DM. Fragan ska
diskuteras pa nasta mote med Gevarssektionen och darefter diskuteras pa nasta
SDF-mote.
Forfragan har inkommit om att lata Janine Kettels, Norra Frosta JSK bli examinator
Lerduvor. Beslutade att godkanna Janine Kettels som examinator med foljande
forbehall: Na'r SvSF's krav ar uppfyllda och dokumenterade anmales de till kansliet av
Bosse.
Styrelsen kommer att initiera en oversyn av SDFs stadgar vid oktobermotet. Bosse
kommer att distribuera bade nuvarande stadgar och ett exempei pa "justerade"
stadgar fran annat SDF till styrelsemedlemmarna for inlasning innan motet.
11. § Nasta mote
Nasta mote kommer att hallas i Sjobo 18.30 den 11 oktober.
12. § Motet avslutas
Jan-Ola forklarade motet avslutat

Vid protokollet

Anha Lbfvand

Juste

