Rapport inför styrelsemöte med SkSF:s gevärssektion 2020-11-18.
§ 7 Rapporter/skrivelser
Ur senaste ”Covid-19-order” från MRS/Skånska gruppen kan nämnas:
• Besök vid P7 Garnison minimeras och regleras/beslutas av StabsC.
• Stort antal icke prioriterade möten/övningar inställda.
• Bostadshuset och del av kamp gripen reserverade för karantän, Idrottshuset i beredskap.
• Matsalen stängd för Lunch och middag, utspisas genom utskick.
• Övnings och kursverksamhet för Hv och Friv. Försvarsorg. får endast genomföras under
förutsättning att lokaler inte utnyttjas inom Revinge Garnison, Rinkaby och Ravlunda.
§ 8 Rapport Kpist/Ak-gruppen
• Skånskt mästerskap Kpist ställningar genomfördes på den ”nya” skjutbanan i Hässleholm med 37
deltagare. M.a.o. premiär efter 6 års väntan! En bra bana för Kpist-skytte med 16 fasta
papperstavlor, som gör att det krävs raska markörer. Sådana finns bland Kpist-folket.
• Skånefält 3 kpist, med Skånskt mästerskap, flyttades till Landskrona (dubbelbokning på Trollenäs) och
genomfördes 17/10, med 33 deltagare.
• Skånskt mästerskap Ak4 genomfördes den 24/10 med 28 deltagare. Genomförandet på Södra
Skjutbanan Revingehed lyckades tack vare att utbildningsförbandet som tilldelats banan överlät
dagen till oss som arrangör för SkSF.
• Inställda Skånefält 4, kommer att genomföras på Ravlunda den 21 november. Samma dag genomförs
en Långhållsskjutning på den norra delen av fältet.
• Hantering av ärenden inför 2021 via E-post och telefon enligt bifogade minnesanteckningar.
§ 9 Rapport från SkSF-möte 2020-09-16, genomfört som digitalt Teams.
• Ej betalda årsavgifter till SkSF: Tågarps skf.
• Kverrestads och Tågarps Skytteföreningar under avveckling. Inget nytt i ärendena.
• Fos årsmöte på Husie den 29/10 (Senare inställt p.g.a. Corona).
• Utbildningsansvarig i Skåne, Christer Olofsson, Skurup presenterade utkastet till aktivitetsplan för
utbildning inom SkSF, vilken mottogs positivt i styrelsen. Planen var en mycket bra början på något
som saknats under lång tid. Christer arbetar vidare på inslagen väg och planen skickas därefter ut till
sektionerna för att få synpunkter. Förslag på medarbetare önskas. Önskemål att träffa
sektionsstyrelsen vid ett fysiskt möte när detta blir möjligt.
• Bo redogjorde vad AG-Dropbox kommit fram till om struktur och behörighet. Beslutades att
Dropboxstrukturen skall vara en huvudmapp för SkSF-styrelsen och en huvudmapp för respektive
sektion för att lämpliga behörigheter ska kunna läggas för resp. mapp.
Antalet som har redigeringsmöjlighet ska begränsas till en lämplig praktisk nivå, övriga har enbart
läsbehörighet.
• Nästa SkSF-möte planerat till 26 november.
§ 13 Rapport från SSM-möte
Skånes (Gevärssektionens) två förslag antogs av mötet och beslut togs om mästerskapsstatus för Kpist
liggande. Ett innehållsrikt möte. Läs protokoll som är infört på SkSF:s hemsida under Region Syd.
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