Protokoll för
Skånes Skyttesportförbund
Styrelsemöte 2-2012

Datum:
Plats:

2012-02-22
P7 Revingehed

Närvarande:
Anmält
förhinder:
Ej anmält:

Mikael Nilsson, Bo Högberg, Jan-Ola Olsson, Patrik Carlsson, Per-Anders Lasson

1. §

Rebecka Johansson, Sophia Holmström, Lennart Tuvesson
Leif Johansson.

Mötets öppnande
Per-Anders öppnade mötet.

2. §

Godkännande av dagordning
Dagordningen godkändes. Till sekreterare för mötet valdes Patrik Carlsson.

3. §

Föregående mötesprotokoll 1-2012
9.§ Mötesdagar Årsmötets dag korrigerades till 14/3. Numrering av protkollen
2011 korrigerades enligt följande. Protkollet för mötet i januari och februari är inte
numrerat. Nr 1 är årsmötet. Därefte godkände mötet protokollet.

4. §

Kassarapport/Ekonomi
Rapport per 22.02.2012: PG saldo pg. 51 911,19 kr. Bank 693 665,26 kr
1500 kr i fordran på föreningar som är uteslutna och 1500 kr på de för föreningar
som är medlemmar.
Rapporten ang. klubbar som vi eller SvSF har fordringar på gicks igenom.

5. §

Inkommande/utgående skrivelser
Ansökan från 10 kompaniet avslås pga de i dagsläget inte har en egen bana och
inte heller har antagit SvSFs normalstadgar för förening.
Per-Anders meddelar SvSF.
Rapport från mötet hos Skåneidrotten (Skånskt Idrottsforum) den 15/2 Där
rapporterade styrelsen om den analys av bidragssystemet som de fick i uppdrag
av årsstämman att göra. Inte helt oväntat kom man fram till att det nya
bidragssystemet är bra och inte kommer att ändras: "det känns inte relevant att
jämföra om respektive förbund vunnit alt förlorat ekonomiskt i samband med
genomförandet av det nya systemet.."
Summerat kommer SDFen få mindre möjligheter att påverka hur pengarna skall
fördelas och Skåneidrotten desto större då klubbarna kommer få söka alla medel
direkt av Skåneidrotten och mindre utrymmer lämnas åt SDFen att söka egna
medel för fördelning.
Dock det finns 250 000 kr extra att söka i bidrag av Skåneidrotten då det blev ett
överskott 2011. Beslöts att Sophia kontrollera med Skåne IF om det finns en
deadline för ansökan, om de är ändamålsbestämda eller om vi kan söka för vad
vi önskar och på vilket sätt det första mötet med Skåne idrotten skall äga rum.
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6. §
.
.
.
.
.
.

Rapport från sektionerna

Pistol: Styrelsemöte 25/1. Fokus på årsmötet som är planerat till den 29/2.
Gevär: Styrelsemöte 16/2. Fokus på årsmötet är planerat till den 29/2. Planering för de
SM arrangemang som de har 2012 K-pist, 50m. Tillsammans med SvSF försöker man att
få förbudet att använda skjutfältet Kabusa hävt!
Lerduva: Har haft sitt årsmöte den 16/2.
Ungdom: Satsar på att göra informationen lättillgänglig för ungdomarna på vår
verksamhet. Inventering fortsätter över de föreningar som har ungdomsverksamhet så att
dessa kan listas på vår hemsida.
Viltmål: Emil Martinsson EM silver Running Target Reg.lopp
Ungdom: Styrelsemöte den 26/1. Planerar för en Tjejmässa den 4/4 i Landskrona.
Årsmöte planerat till den 8/3.

7. §

Utbildningsfrågor
Utbildningsplaneringsdagen fastställd till den 17/3. Scandic Lund. Vi saknar namn
från Lerduvesektionen.
Valberedningsutbildning: En upprepning av denna har det framställts önskemål
från flera klubbar. Dock blir det då det stora utbildningspaket som riktar sig till
hela styrelsen. Mötet beslutade att försöka lägga detta i april. Patrik ansvarar för
upplägget. När upplägget är klart presenteras detta på hemsidan och då bjuds
även föreningar in via mail.
Idrottenonlineutbildningen. 2 -3 tillfällen i april-maj. Förslagna datum är 25/4 och
10/5 som reservdag den 22/5. Styrelse utbildningen och IOL utbildningarna är till
alla våra anslutna föreningar.

8. §

Övriga frågor
Mötet beslöt att styrelsemötesprotokollen skall publiceras på vår hemsida direkt
efter mötet. Först som ojusterat sedan justerat.

9. §

Nästa möte
Enligt plan är årsmötet den 14/3 på Jägersbo. Till nästa ordinarie styrelsemöte
den 12/4 fixar Patrik fikat!
Verksamhetsberättelsen gicks igenom. Den skall kompletteras med
verksamhetsplan för ungdomssektionen Bo tar fram den.
Valberedningens förslag gicks igenom. Dessa dokument och dagordningen skall
presenteras på hemsidan av Sophia. 11st SM vinnare bjuds in administreras av
Jan-Ola.
Gällande fullmakt så beslutades att varje förening har en röst som antecknas vid
ankomst för gällande röstlängd.
Till förbundsmötet 2012 anmäler vi Per-Anders och Bo.
Förtjänstmedaljer. Gevärssektion har tittat på sina gamla statuter. Två vägar
diskuterades . Ramverk som tydligt anger vad som krävs för att kunna bli
nominerad alt det baseras på mindre tydliga statuter t.ex. förtjänstfullt arbete.
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10. §

Mötet avslutas
Ordförande tackade de närvarande och förklarade mötet avslutat.

Vid protokollet:

Patrik Carlsson

Per-Anders Lasson
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