Protokoll för
Skånes Skyttesportförbund
Styrelsemöte 6- 2012
Datum:
2012-08-29
Plats:
P7 Revingehed
Närvarande: Bo Högberg, Jan-Ola Olsson, Gert Nielsen, Sophia Holmström, Sofia Åkesson, Patrik Carlsson,
Ola Carlsson
Anmält förhinder: Lennart Tuvesson, Per-Anders Lasson

1. §

Mötets öppnande
Jan-Ola öppnade mötet

2. §

Godkännande av dagordning
Dagordningen justerades och godkändes

2b §

Föregående mötesprotokoll 5 - 2012
Föregående mötesprotokoll justerades och godkändes. Beslutades bjuda in Alf
Boman till nästa möte samt lägga till honom på distributionslistan för protokollen.

3. §

Kassarapport/Ekonomi
Pg. saldo per den 29/8 77 094,69 kr
Företagskonto 56 169,36 kr
Placeringskonto 100 151,26 kr
Fasträntekonto 500 000 kr
Fasträntekontot löper ut i september, Bo tecknar om det.
Föreningsärenden: Listan på klubbar som ej betalat årsavgiften till
huvudförbundet samt skickat in årsrapport till förbundet för 2012 gicks igenom. Vi
har inga uppgifter om SDF:et för 2012 ännu.
Patrik har köpt in böcker till utbildningsprojektet. Fakturan lämnad till Bo.

4. §

Inkommande/utgående skrivelser
Önskemål har inkommit om grenspecifik kontaktinformation på hemsidan samt
styrelsesammansättning för Skånes Skyttesportförbund. Beslutades att Jan-Ola
ansvarar för information om gevärssektionens styrelsesammansättning och Ola
för lerduvas. Sophia lägger upp styrelsen för Skånes Skyttesportförbund på
hemsidan.
Förfrågan från SR P4 Kristianstad om sammanställning av vilka klubbar i Skåne
som har de olympiska grenarna på programmet. Beslutades skicka dem lista
med klubbnamn + gren.
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Förfrågan från Skåneidrottens valberedning om vi vill att de bevistar vårt nästa
möte. Vi avböjer.

5. §

Rapport från sektionerna
Viltmål: Emil Martinsson vann SM-guld i enkel kulkombination, 50 meter
regelbundna lopp, 50 meter blandade lopp, 80 meter dubbelskott
Pistol: Kristian Sjöberg vann SM i fripistol. Oskar Nilsson vann standard och fri
i juniorklassen på SM.
Pistolsektionen har genomfört sitt DM med 42 deltagare
Nästa styrelsemöte den 4/9
Gevär: SM-veckan genomfördes i Ystad. SM-segrare: Herrjunior Markus
Madsen Falsterbo-Vellinge vann 60 ligg och 3x40. Sam Andersson Dagstorp-Lilla
Harrie vann senior 60 ligg.
Vid SM 300 meter tog Berit Olsson silver i 3x20 och brons i 60 ligg. Vid nationella
300 m Inge Lundberg silver gevär ställningar.
Vid K-pist SM tog Bengt Nilsson, Tågarp guld i veteran-SM liggande.
Gevärssektionen har nästa styrelsemöte den 6/9
Lerduva: Flera skånska lerduveskyttar representerade Sverige vid OS i
London: Håkan Dahlby tog silver i dubbeltrap, Markus Svensson Landskrona
Saxtorp 7:a Stefan Nilsson, Trelleborg 10:a i skeet.
SM och DM har genomförts. Nästa styrelsemöte den 25/9.
Ungdom: Styrelsen hade möte innan sommaren, nästa styrelsemöte är
planerat till den 13/9. Då skall planeras för en ungdomsträff nästa år.

6. §

Utbildningsfrågor
Förbundet centralt har konstaterat att det saknas ett första steg i
utbildningsstegen till instruktör och har beslutat starta en referensgrupp. Jan-Ola
har diskuterat det med Michael Normann. Det känns därför inte meningsfullt att vi
på lokal nivå fortsätter arbeta med att ta fram ett utbildningsmaterial om förbundet
tänker göra samma sak centralt. Vi vill dock om möjligt vara med i utvecklingen
av det nya materialet, som referensgrupp eller försöksdistrikt. Jan-Ola kontaktar
Michael Normann för att höra om han kan komma till oss.
Jan-Ola har meddelat Skåneidrotten att det nu finns ett centralt arbete och att vi
inte kommer att fortsätta vårt arbete. Vi skall ändå göra en sammanfattning/avslut
i de punkter som vi påbörjade.
Idrott online genomförde 3 utbildningar med 49 personer från 33 föreningar.
Förslag att förlägga ytterligare en utbildning i början av december i samband med
årsrapporteringen. Bo undersöker möjligheterna.
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7. §

Övriga frågor
Inventering av de skånska skjutbanornas geografiska läge – frågan hänskjuts till
nästa möte.
Gevärssektionen gör en beställning per år av medaljer varför de får bra priser på
sin gravyr. Kan även pistolsektionen sambeställa med gevär? Patrik undersöker.
Till nästa möte ska vi tillse att årsmötesprotokollet blir underskivet – Sophia
skickar ut för underskrift.
Bo påminner om årets regionkonferens Syd som avhålls i Halland den 20
oktober. Samtliga grenar tar fram representanter till mötet.
Regementets dag genomfört på Revinge utan deltagande från Skånes
skyttsportförbund. Visst informationsmaterial om frivilligorganisationerna på plats.

8. §

Nästa möte
Nästa möte hålls den 11.10.2012
Gert ansvarar för fika till mötet
Patrik kollar upp lokalbokningarna för vinterns kommande möten.
Mötesdagar 2012:
11 oktober
28 november
17 januari 2013

9. §

Mötet avslutas

Vid protokollet:

Justeras:

Sophia Holmström

Jan-Ola Olsson
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