Protokoll för
Skånes Skyttesportförbund
Styrelsemöte 7-2012
Datum: 2012-11-28
Plats: P7 Revingehed
Närvarande: Patrik Carlsson, Ola Carlsson, Bo Högberg, Sophia Holmström
Anmält förhinder: Per-Anders Lasson, Sofia Åkesson, Jan-Ola Olsson, Mikael Nilsson, Gert Nielsen, Lennart
Tuvesson

1. §

Mötets öppnande
Patrik öppnade mötet

2. §

Godkännande av dagordning
Dagordningen godkändes

3. §

Kassarapport/Ekonomi
-

4. §

5. §

Nordea 108 231 kr
FoF 41913 kr
Placeringskonto 110477 kr
Fasträntekontot 500000 kr. Kontot är ombundet den 19 oktober med
löptid till den 19 april, ränta 2,15%.
Redovisning av klubbarnas betalning: 10 föreningar som inte betalat
medlemsavgiften till SDF för 2012.

Inkommande/utgående skrivelser
-

Inbjudan till möte med Skåneidrotten
Vi avstår i nuläget då vi inte har någon konkret idé att diskutera.

-

Lista från förbundet på föreningar till uteslutning: Inga Skånska klubbar
i denna lista.
Listan från förbundet på föreningar som begärt utträde innehåller;
SJ PK Malmö, Trolleholms Sportingklubb, Östra Sallerups
ungdomsskytteförening och Askeröds Skytteförening. Ärendet är
överlämnat den 26/11 av SvSF till RF som ska avregistrera
föreningarna i IOL.

Rapport från sektionerna
-

Viltmål – inget att rapportera
Lerduva – tf. ordförande är Mats Lindbäck. Styrelsemöte 10 december.
Gevär – nästa möte 6 december
Pistol – möte 12 november. Har sökt repetitionsutbildning för domare
efter införandet av de nya reglerna.
Ungdom – arbetsmöte den 21 november. Arbetade med
presentationen av ungdomssektionen och våra skyttegrenar på
ungdomssektionens sida på SkSF,s hemsida. Planerade
verksamheten för 2013 med tjejmässa och prova på aktiviteter.
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6. §

Utbildningsfrågor
-

Uppföljning utbildningsdag och utbildningsmaterial
Skåne har meddelat förbundet vår önskan att medverka i arbetet med
skall ha representation i de arbetsgrupper som skall formeras 2013. Vi
kommer medverka och ta del av processen att bygga upp en långsiktig
utbildningspyramid för Svenska Skyttesportförbundet.
Michael Normann har lovat återkomma till Jan-Ola i början av 2013 om
detta.

7. §

-

Examination pistol
Det har fortfarande inte kommit ut någon information till SDF om hur
examination skall gå till, vart föreningarna skall vända sig eller hur vi i
SDF skall kunna utbilda en huvudexaminator. Detta trots ett stort antal
påstötningar från Sophia.
En person har av förbundet fått lov att examinera pistolskyttar i Skåne
trots att han inte är godkänd som examinator av SDF. Någon
information om detta beslut har förbundet inte delgivit SDF. Sophia tar
upp detta med förbundet.
Efter diskussioner med förbundet förs till protokollet att Sophia är tf
huvudexaminator för pistol till dess att förbundet klargör hur ny
examinator skall utses samt möjliggör detta.

-

IdrottOnline
Efter inventering var underlaget för litet för att kunna genomföra en
kurs, endast 9 personer anmälde intresse och det visade sig att dessa
nio personer inte hade kunnat komma till en och samma dag.

Övriga frågor
-

Förtjänstmedaljer
Förslag på att ha ett hederstecken och en förtjänstmedalj i olika
utförande.
Statut för förtjänstmedaljer enligt följande förslag: silver 15 p, guld 20
p. Styrelseledamot i förening ger 1 poäng per år, dito i distrikt 1,5
poäng per år.
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8. §

-

Rapport från Regionkonferensen i Halmstad.
Bo Högberg/SkSF, Lars Lennartsson och Bengt Sonesson
Gevärssektionen bevistade Regionkonferensen. Rapport från
konferensen finns på Region Syds hemsida. From 2013 används
arrangerande distrikts medalj istället för SSM-medalj.

-

Frågor till Skytteforum
Bo och Sophia drar vad vi gjort i Skåne med utbildningspaketet som
påbörjades men som sedan förbundet skulle driva vidare.

-

Inventering av skjutbanor i Skåne
Inventeringen påbörjades

-

PR-utställning på Militärmuseet i Hässleholm
Med start 2013 i maj och fram till hösten. Utställningen skulle bestå av
en skärmutställning för alla deltagande organisationer med ev. utlagd
informationsmaterial att kunna plockas av besökare. Vidare skulle det
finnas möjlighet att göra en separat utställning med material/utrustning
från resp. organisations verksamhet och möjlighet till någon form av
prova på verksamhet.
Kan vi ställa upp en skärm och informationsmaterial?
Vi skulle kunna presentera oss vid något tillfälle t.ex. med
skyttesimulator. Bo förhör sig med närliggande föreningar om de har
intresse av att medverka.

Nästa möte
Nästa möte är bestämt till den 17 januari
På detta möte bestäms datum för årsmöte samt mötesdatum för 2013.
Valberedningen bjuds in till detta möte

9. §

Mötet avslutades

Vid protokollet

Justeras

………………………………

……………………………..

Sophia Holmström

Patrik Carlsson
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