Protokoll fört vid möte med Gevärssektionen
Skånes Skyttesportförbund onsdag 2020-11-18 Digitalt Teams
2020-5

Mötesdeltagare: Fredrik Löfvander, Lars Lennartsson, Lennart Albinsson, Bengt Hansson,
Patrik Andersson, Bo Högberg, Per Klemmedsson, Andreas Christensson och Göran
Carlsson från valberedningen.
1. Mötets öppnande.
Ordf. Fredrik Löfvander hälsade allihopa välkomna och förklarade möte öppnat.
2. Val av sekreterare för mötet.
Bo Högberg utsågs till mötessekreterare.
3. Val av justeringsman.
Per Klemmedsson utsågs att justera dagens protokoll.
4. Godkännande av dagordning.
Dagordningen godkändes. Med tillägg, regelverk 50m, 300m och Skytteforum.
5. Föregående mötesprotokoll daterat 2020-09-09.
Protokollet från föregående möte (2020-4) godkändes.
6. Ekonomi, Bo H:
Årsavgifter 2020 till gevärssektionen.
Noterades att det saknas från en förening, Tågarps skf, men har meddelats från Tågarp
att betalningen kommer inom kort.
Skyttiaden.
Kvarstår en faktura på 340kr angående Skyttiaden riksfinal.
7. Rapporter/skrivelser
Skytteforum 2020-11-28: Inbjudan har inkommit till SkSF och anmälda är Bo,
Lennart och ungdomarna Erik Lindberg och Johan Thelander båda från DagstorpL:a Harrie skytteförening.
Parasport: En utbildning från Parasportförbundet ”Ett gott bemötande” har kommit
till vår kännedom, lite sent men följ länken och se vad det handlar om.
https://www.parasport.nu/Nyheter/nyheterfranforbundet/anmaldigtillutbildningenettgo
ttbemotande/
Bilaga: Rapport inför styrelsemöte med SkSF:s gevärssektion 2020-11-18 (§7), med
utdrag ur senaste ”Covid-19-order” från MRS/Skånska gruppen.

8. Rapport från arbetsgrupperna:
10m, Andreas Ch
Det flesta tävlingar har blivit inställda. Luftgevärs SM avgjordes som
hemmabanetävling med flera framgångar för Skåne.
Skyttiaden och Skåne Open har ställts in, nya besked inväntas.
Arbetet med program 2021 pågår.
50m, Per K
* Sen förra mötet har Skåneserien som är en hemmabanetävling genomförts med bra
deltagarsiffror.
* Frågeställning kring Skånskt rekord:
Beslutades att Skånskt rekord får räknas vid SM, SSM och DM som skjutes som
hemmabanetävling. Per tar fram ett dokument om detta.
* Program 2021, det mesta är klart men några arrangörer saknas.
* Fältskytteprojekt GF, DM korthåll fält den 6/9, 1000kr till Össjö Skf tillstyrktes.
* Informerade om nytt regelverk från SvSF, återkommer vid nästa möte.
300m, Lennart A
SSM och DM GF avgjordes under hösten efter att de tidigare varit inställda.
Fältskytteprojekt GF, SSM på Ravlunda Göinge skyttekrets och DM/Höstträffen på
Rinkaby Bromölla skf. Mötet tillstrykte utbetalning av projektmedel med 1000kr till
respektive arrangör.
Problematiken kring fältskyttet är att det är svårt att få ihop tillräckligt med
funktionärer.
Bengts utskick ang. fältskyttefunktionärer, gav dålig svarsfrekvens, endast svar från
sex föreningar. Tanken var att få in namn på en kontaktperson i varje aktiv
fältskytteförening.
Vilka möjligheter finns att lösa funktionärsproblematiken? T.ex. elektronikmål för
fältskytte och det har diskuterats i 300m gruppen.
Reglemente för kikarklass bana liggande ingående i ”Regler DM Bana gevär” har
tagits fram. Reglementet ska kompletteras bl.a. med skjuttider. Beslutades att
alternativprogrammet ska var möjligt att användas.
Beslut om reglementet hänsköts till nästa möte.
Utkast på program 2021 presenterades.
Nästa möte den 26/11.
Bilaga: 1) Rapport från 300 m gruppen 2020-11-18, 2) Minnesanteckningar möte med
300 m gruppen den 17/9 och 3) Förslag Regler DM Bana gevär.
Kpist/Ak4, Lars L
Skånefält 3 genomförd av Landskrona skg och Skånefält 4 genomförs den 26/11 av
Löderups skk, mötet tillstrykte utbetalning av projektmedel med 1000kr till vardera
Skånefälttävlingarna efter genomförd tävling.
Lars skickar över utbetalningsunderlag till kassören efter genomförda tävlingar.
I övrigt:
Bilaga: 1) Anteckningar från mötet med SkSF Kpistgrupp 2020-11-08 via E-post
och 2) Rapport inför styrelsemöte med SkSF:s gevärssektion 2020-11-18 (§8)

Utbildning, alla.
Lennart: Lyfte upp informationen om det genomförda videoseminariet om kursen
Föreningskunskap BAS för skytteföreningar som hållits med deltagare från SkSF
styrelsen och revisorer där RF-SISU Skåne varit initiativtagare och ansvarig för
genomförandet. Detta var ett pilotprojekt för skyttets räkning och är SkSF
fortsättningsvis intresserade så blir det en fortsättning för att anpassa kursen till vår
skytteverksamhet inom sektioner och föreningar.
SkSF´s utbildningsledare Christer Olofsson har tagit fram ett första utkast på
aktivitetsplan för utbildning, se vidare under Lars rapport.
Utbildningar från SvSF håller på att delvis omarbetas av Erik Wallberg.
Ungdom, Bo H
JSM/RM: Ingen nappade på erbjudandet att skjuta i Christianstad eller Furulund
förutom föreningarnas egna medlemmar.
Valberedningen, Göran C
Göran ställde frågan till närvarande hur var och en ställde sig till fortsatt engagemang i
styrelsen. Per varslade om att han eventuellt inte kunde ställa upp 2021. Andreas
avsade sig uppdraget som gruppledare 10m men kunde tänka sig att sitta kvar i
gruppen, övriga kvarstår.
9. Rapport SkSF, Lars L
Rubriker från rapporten:
ÅrsavgifterFöreningsfrågorUtbildningDropboxBilaga: Rapport inför styrelsemöte med SkSF:s gevärssektion 2020-11-18 (§9)
10. Info skjutbanor Anläggningstekniska rådet: (ATR).
Össjö Skytteförening: Fick besiktning av banan genomförd den 28/10.
Hässleholms Skytteklubb: Den nya skjutbanan togs i bruk på riktigt under hösten 2020
då även en första tävling genomfördes.
Öved-Östraby Skytteförening: Har fått sin nya skyttehall för 10 och 50m samt
tillhörande klubbutrymme klart och har under hösten startat upp verksamhet på båda
banorna.
Ny SäkB Civilt skytte 2020: Är framtagen, information finns på SvSF hemsida.
11. Föreningsfrågor:
Kverrestads Skytteförening: Har avslutats, bekräftelse per mail från SvSF den 12/10.
Tågarps Skytteförening: En person har förhört sig om att ta över skjutbanan. Enligt
Claes Rosenberg/Tågarps skf, som varit i kontakt med nämnda person, som visat sig
vara okunnig i vad det innebär att driva en förening inkl. skjutbana. Tågarps skf har
avskrivit denna möjlighet att överlåta deras skjutbana. Därefter har jaktskyttar från
Landskrona hört av sig och velat använda banan men upplysts om att föreningen är
nerlagd och att skjutbanan inte är besiktigad.
Med bakgrund av att Tågarps skf inte inom rimlig tid under 2020 kunnat avsluta
skjutbanefrågan med samtliga markägare och att det inte fanns substans hos
intressenten att ta över banan så kommer föreningen att göra rätt för sig och betala
årsavgiften för 2020 till både SvSF och SkSF.

12. Pågående ärenden:
* SM-veckan i Skåne 2021:
Möjligen kan den bli inställd även 2021. Funderingar på att finna andra lösningar för
att kunna erbjuda tävlingsverksamhet i någon form under 2021.
Arrangörsgruppen planerar för nästa möte i januari.
* Region konferens Syd den 3 oktober på Gullbrannagården i Halland.
Från gevärssektionen åkte Per, Lars, Lennart, Fredrik.
Gevärssektionens förslag att förändra upplägget av konferensen godkändes vid
konferensen och Lennart utsågs till ansvarig för arbetsgruppen.
Gevärssektionens förslag att införa kikarklass i liggande godkändes vid konferensen.
Bilaga: Rapport inför styrelsemöte med SkSF:s gevärssektion 2020-11-18 (§12)
* Kontakt/maillistor: Enligt mötesdeltagarna ser det nu efter sommaren ut att fungera
bra igen. Noterades att maillistorna fyller en viktig funktion som extra
informationskanal utöver Tävlingskalendern. Det påpekades att det är synnerligen
viktigt att alla tävlingar läggs ut i ”Tävlingskalendern”. Även information om en
tävling blir inställd.
* Kontaktuppgifter på hemsida: Uppgifterna har uppdaterats efter förra mötet.
13. Övriga frågor:
* Program 2021: Inga besked ännu från Skånska Gruppen ang. skjutfälten.
Per tog på sig att sammanställa gevärssektionens skjutprogram 2021.
1:a utkast är tänkt kunna vara klart en vecka efter beskedet från Skånska Gruppen.
* Coronasituationen: Föreningarna uppmanas att tydligt informera om inställda
tävlingar både i Tävlingskalendern och via mail till föreningarna.
* Årsmöte: Fredrik sammanställer verksamhetsberättelsen och verksamhetsplan.
Beslut om årsmötets genomförande hänsköts till nästa möte.
Materialet till verksamhetsberättelse och verksamhetsplan från respektive grengrupp
till Fredrik senast den 15 januari. 1:a utkast på budget klart till den 15/1.
* Skytteforum: Lennart önskade att vid Skytteforum få ta upp ämnena 1) ”SkytteOnline” 2) Vi måste bli bättre med våra arrangemang. Efter diskussion kring dessa
frågor, sanktionerade mötet att Lennart får lyfta dessa frågor.
14. Nästa möte:
Gevärssektionens möte 2021-01-27, kl.18.30. Mycket tyder på att nästa möte kommer
att hållas digitalt med Teams. Men Lars håller kontakten med Revingehed och följer
utvecklingen ang. deras restriktioner för att se när vi kan hålla ett fysiskt möte där.
Nästa möte i SkSF 2020-11-25, Gevär representeras av Lars Lennartsson.
15. Mötets avslutning.
Fredrik Löfvander tackade för visat intresse och förklarade mötet avslutat.
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