Protokoll för
Skånes Skyttesportförbund
Styrelsemöte 5-2012
Datum:2012-05-14
Plats:P7 Revingehed
Närvarande: Bo Högberg, Mikael Nilsson, Gert Nielsen, Per-Anders Lasson, Sophia Holmström, Ola
Carlsson
Anmält förhinder: Lennart Tuvesson, Patrik Carlsson, Rebecca Johansson, Jan-Ola Olsson

1. §

Mötets öppnande
Per-Anders öppnade mötet

2. §

Godkännande av dagordning
Dagordningen godkändes

3. §

Föregående mötesprotokoll
Föregående mötesprotokoll samt årsmötesprotokollet justerades och godkändes.

4. §

Kassarapport/Ekonomi
Saldo per den 14/5 2012
Pg. 68 046,19 kr.
Företagskonto 63 726,36 kr
Placeringskonto 100 151,26 kr
Fasträntekonto 500 000 kr.

Föreningsärenden: Samtliga föreningar som har för avsikt att fortsätta sitt
medlemskap i Skyttesportförbundet har nu betalt årsavgiften t.o.m. 2011
förutom Wemmentorp-Örkelljunga skf som restar för 2010.

5. §

Inkommande/utgående skrivelser
Christianstads jaktskytteklubb har inkommit med en förfrågan om att få en
examinator i klubben. Frågan hänskjuts till lerduvesektionen då det är
sektionerna som skall lyfta frågan om examinatörer till SDF: et.
Skyttesportförbundet har skickat en förfrågan om arrangörer till gevärstävlingar
för 2013 och 2014 - 2016. Frågan kommer att behandlas av gevärssektionen.
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6. §

7. §

Rapport från sektionerna
Ungdom:

Det planerade mötet i sektionen inställt pga. sjukdom. I övrigt
inget att rapportera.

Lerduva:

Kommer att arrangera ungdomsläger i Sövdeborg den 19 maj.
Styrelsemöte i sektionen planerat till den 22 maj.

Viltmål:

Ingen rapport.

Gevär:

Har haft ett styrelsemöte den 18/4. Nästa möte är planerat till den
30/5.
Marcus Madsen tog brons i SM 10 m.
Planering för SM 50 m nationellt och sport 2012 pågår.
Även Syd-SM sport och nationellt hålls i Skåne. Jan-Ola är
tävlingsledare.

Pistol:

Styrelsemötet den 9/5 är framflyttat, datum ej bestämt.
Regionskval kommer att hållas vid tre olika tillfällen pga. problem
med den arrangerande klubben.
Vid den internationella juniortävlingen i Polen tog Oscar Nilsson,
Lönsboda guld i sportpistol och silver i standardpistol.
Den 7 maj sköts damlandskamp mellan Tyskland och Sverige.
Det svenska laget (Anna-Britt Johansson, Kristina Nilsson, Emma
Nilsson) vann.
En fortsättning på valberedningskursen (vinnande styrelse)
genomfördes den 18/4. Totalt deltog 12 personer från 4
pistolklubbar och en lerduveklubb.

Utbildningsfrågor
Idrott Online:Första utbildningstillfället i Helsingborg hade 19 deltagare. 20 st. är
anmälda till Malmö den 16/5 och 9 st. till Kristianstad den 22/5.
Utbildningsmaterialet:Avstämning inför uppföljningsmötet den 13 juni. Ingen av
sektionerna har ännu blivit klara med sin del till materialet.

8. §

Övriga frågor
Rapport från årsmötet:
Per-Anders och Bo medverkade på årsmötet. Skriftlig rapport har lämnats av Bo.
Materialet från årsmötet har distribuerats till samtliga styrelsemedlemmar.
Skåne har två fokusområden under 2012: utbildning och föreningskontakt.
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Ny SSO:
SSO utses efter frivilligt åtagande av Försvarsmakten i samråd med berört
skytteförbund.Vi har nu blivit tillfrågade att lämna synpunkter på valet av ny SSO
för Malmöhus då Jan-Åke Andersson har slutat. Beslut i frågan hastar då
utbildning för ny SSO hålls om två veckor.
Jan-Åke har lämnat två förslag på ny SSO. Per-Anders delgav oss information
om den ena. För att kunna förorda någon av dem efterfrågades information om
båda kandidaterna. Beslutades att Per-Anders omgående mailar ut underlag till
styrelsen och att beslut i frågan tas per mail.
FOS:
Bo rapporterade från FOS årsmöte. Styrelsen omvaldes.

9. §

Nästa möte
Nästa möte hålls den 29 augusti.

10. §

Mötet avslutas
Per-Anders avslutade mötet.

Vid protokollet:

Justeras:

Sophia Holmström

Per-Anders Lasson
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