Protokoll för
Skånes Skyttesportförbund
Styrelsemöte 8- 2012
Datum:
2012-01-19
Plats:
P7 Revingehed
Närvarande: Bo Högberg, Mikael Nilsson, Jan-Ola Olsson, Per-Anders Lasson, Sophia Holmström, Rebecca
Johansson
Anmält förhinder: Lennart Tuvesson, Patrik Carlsson
Ej anmält förhinder: Leif Johansson

1. §

Mötets öppnande
Per-Anders öppnade mötet

2. §

Godkännande av dagordning
Dagordningen godkändes

3. §

Föregående mötesprotokoll 7 - 2011
Föregående mötesprotokoll justerades och godkändes.

4. §

Kassarapport/Ekonomi
Konton samt bankgiro är tecknat enligt tidigare beslut.
Pg. saldo per den 19/1 51 054,69 kr.
Handlingarna till Skåneidrotten är inskickade och bidraget för 2011 beviljat.
Föreningsärenden: Listan på klubbar som ej betalat årsavgiften gicks igenom.
Avgiftssituationen samma som tidigare möte, 6 föreningar ej bet. för 2010. För
2011 är det 10 föreningar som ej betalat årsavgiften.
SvSF:s beslut om föreningar. Föreningar som ej betalt till oss kan vi föra vidare
till Riks. De kommer i sin tur att kontakta föreningarna. Hur hanterar vi skyttar
med licenser i föreningar som ej betalt. Utskick till arrangörer vilka föreningar som
ej betalt och vars medlemmar inte är berättigade att starta i DM och RegM.
Bo kommer personligen kontakta föreningarna. Därefter kommer vi att skicka
vidare till Riks de föreningar som ej betalt.

5. §

Inkommande/utgående skrivelser
Vi har beviljats 23 800 kr i verksamhetsstöd från Skåneidrotten för 2012.

6. §

Rapport från sektionerna
Ungdom: Sektionen skall delta på Landskronas tjejmässa i april. De kommer att
arbeta med detta under kommande möte.
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Ungdomssektionen har skickat ut en enkät till de skånska föreningarna om vilka
som bedriver ungdomsverksamhet.
Målformuleringar:
Gevär kommer att bestämma sina på kommande veckas möte.

7. §

Utbildningsfrågor
Under 2010 avsattes 15 000 kr till skapandet av en gemensam
tränar/ledarutbildning i skytte. Tanken är att 4 personer per gren möts
tillsammans med Skåneidrotten för att ta fram förslag på en ramutbildning.
3, 10 eller 17 mars är Tänkbara dagar är 3, 10 eller 17 mars. Resp. gren lämnar
besked till Per-Ola om lämpligt datum senast den 26 januari.
Idrott Online: Skåneidrotten kommer hålla två utbildningsdagar under april-maj i
Idrott Online hanteringen. Bo ansvarar för samordna utbildningarna med
Skåneidrotten som är de som står för utbildningarna. Bo kollar planerad
tidsåtgång för utbildningarna och återkommer.

8. §

Övriga frågor
Status inför årsmötet:
Jägersbo är bokat till årsmötet 14 mars 19.00
Att göra: Kallelse, anmälan till fikat fredagen senast den 9 mars. Sophia skapar
kallelsen, publicerar den på hemsidan samt skickar den till kansliet och Bo. Bo
skickar mail och pappersinbjudningar till föreningarna.
Motioner skall ha inkommit till sekreteraren senast 14 dagar före årsmötet.
SM-segrare: Varje sektion sammanställer respektive SM-vinnare och rapporterar
till Jan-Ola senast den 15 februari. Jan-Ola skapar särskild inbjudan för dessa.
Förtjänstmedaljer:
Inventering av statuter och medaljer är gjord. Inför kommande årsmöte
konstateras att ett av de gamla förbunden saknar förtjänstmedaljer i guld.
Eftersom nya statuter ännu inte är klara och nya medaljer inte finns kan vi inte
dela ut någon medalj enligt de gamla statuterna. Vi skriver i inbjudan till årsmötet
att nya statuter för förtjänstmedaljer ej är klara, inga medaljer kommer därför att
delas ut.
Ta fram gemensamma nya statuter och medaljer. Frågan hänskjuts till senare
möte.
Skytteforum:
Per-Anders och Bo medverkade på Skytteforum den 3-4 december.
Stort fokus på Idrott Online. Tidningen Skyttesport ändras till 4 papperstidningar
och resten som webbtidning i PDF format.
Inget skytteforum 2012 men 2013.
Kansliet skall jobba mer ute på fältet: om vi vill ha besök av någon av dem kan vi
be om detta.
Vissa SDF fungerar mindre bra.
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Logo/Dekaler:
Mikael har tagit fram en Grip i två format. Bo lämnar denna till Höörs tryckeri som
tar fram förslag på hur den färdiga loggan kan se ut. För dekaler skall texten
Skånes Skyttesportförbund läggas till.
Ansökan om medlemskap från 10:e kompaniet.
Per-Anders har varit i kontakt med 10:e skyttekompaniet. Per-Anders har varit i
kontakt med förbundet angående deras stadgar.
Mikael och Per-Anders kommer att besöka föreningen senast under februari
månad. Sophia lämnar Mikael och Per-Anders kontaktuppgifter till Per i 10:e
kompaniet.
Kostnadsersättning:
Beslut att betala kostnadsersättning till Bo 2500 kr och Thomas 500 kr.

9. §

Nästa möte
Nästa möte hålls den 22.02.2012
Mötesdagar 2012:
17 mars
12 april
16 maj
29 augusti
11 oktober
28 november
17 januari 2013

10. §

Mötet avslutas

Vid protokollet:

Justeras:

Sophia Holmström

Per-Anders Lasson
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