Möte med GEVÄRSSEKTIONEN i Skånes Skyttesportförbund
Torsdag 2013-01-23
Plats: Revingehed
Tidpunkt:
18.30
Närvarande:

Jan-Ola Olsson, Lars Lennartsson, Bo Högberg, Anna Löfvander, Tom
Nordquist, Bengt Nilsson, Sandy Heinmark, Anders Hansson

Anmält förhinder: Jörgen Troedsson, Mikael Nilsson

Protokoll 2013-1
§1 Jan-Ola hälsade deltagarna välkomna och förklarade mötet öppnat.
§2 Tom Nordquist utsågs till att skriva protokoll för dagens möte.
§3 Till justeringsman valdes Anna Löfvander.
§4 Dagordningen godkändes
§5 Jan-Ola föredrog protokollet från den 6 december 2012 och den lades till handlingarna.
§6 Ekonomi
Ekonomin på SDF-nivå gicks igenom.
Bo redogjorde för arbetet kring avsluten av de gamla förbunden. Sedan 17/1 är Kristianstads
läns skytteförbund pengar överförda till Skånes Skyttesportförbund och förbundet är nu
formellt avslutad. Malmöhus läns och Kristiandstads läns ungdomskytteförbunds avslut
kommer inte genomföras innan den 31/1 som bestämt. Gevärssektionen föreslår att avsluten
hålls samma dag som gevärssektionens årsmöte. Bo samordnar med Mikael Nilsson.
Alla föreningar ha nu betalt sina årsavgifter för 2012.
§7 Rapport från arbetsgrupperna:
10m: Skåne-Halland match genomförd. Skånsk vinst 6-4. Förtydligande kring de nya
tävlingsreglerna har diskuterats via riks. Skåne har bred representation till regionsfinalen i
skyttiaden 2/2. Info kring den nya tävlingskalendern på riks har skickats ut till föreningarna.
50m: Fråga inkommit kring arrangemang på hemmaplan av Skåne-Hallandmatch. Mötet
beslutade att göra förtydligande kring ersättningar vid Skåne-Halland. Vid hemma

arrangemang utgår 100kr/skytt +2ledare. Vid borta match gäller ersättning på 150kr/skytt.
Detsamma gäller för 10m.
300m: Planering av årets första fältskjutning den 6/2 pågår. För övrigt inget att rapportera.
K-pist/Automat: Arbetsmöte den 11/12 genomfört. Se bilaga från senaste arbetsmöte.
Utbildning: Arbetsmöte kring utbildningsfrågor 2013 hålls som planerat, onsdag den 30/1 kl.
18-21 i Revinge. Relativt god uppslutning inför mötet. Lars kollar lokal och fika. Inbjudan för
intresserade till gevärsskyttekortexamination i Öved 7/2 görs på hemsida och maillista. På
samma sätt görs inför kommande examination i Kävlinge.
Ungdom: Ny representant Andreas Christensson är med i gruppen.
§8 Fråga kring medaljreglemente
Några ommöbleringar kring medaljfördelningar på 50m gjordes. Anna rättar upp underlaget
på 50m och kompletterar det som saknas för 2012.
§9 Beställning av medaljer
När samtliga grenar redovisat sitt medaljbehov för 2013 beställer Jan-Ola medaljerna för
2013 tillsammans med Bo. Bo beställer nödvändiga RF-tecken och Jan-Ola resterande.
§10 Utvärdering av 2012 års verksamhetsmål – grenvis
Respektive grens analys av målen för 2012 ska finnas med i verksamhetsberättelsen. De
grenar som ännu inte har detta med lägger till i sina verksamhetsberättelser och skickar
detta till Jan-Ola.
§11 Förslag till verksamhetsmål 2013
På samma sätt som §10 ska de verksamhetsmål som är satta för 2013 framgå i respektive
grens verksamhetsberättelse.
§12 Inför årsmötet 6 mars
Årsmötet beslutades att starta kl 18.30. Fika med föranmälan på samma sätt som ifjol (40kr).
Anmälan till fikan görs till Anna Löfvander senast 28/2. Jan-Ola sammanställer kallelse och
dagordning.
Bo fick i uppdrag att sammanställa budget för 2013 utifrån 2012 års siffror. Beslut att öka
utbildning från 5 000kr till 10 000kr.
§13 Underlaget till verksamhetsberättelse 2012
Samtliga grenar har skickat in sina underlag för sammanställning av Jan-Ola.
§14 Övriga frågor
 Behov av att utse nya administratörer för hemsidan i 50m och 300m grupperna.
 Representant behöver utses till riks årsmöte i gevärssektionen den 16/3 i Sävsjö.

 Programmet för 2013 skickas ut i de grenvisa mailgrupperna av respektive
grenledare.
 Mötesdagar för gevärssektionen 2013 sattes till; årsmöte 6/3, styrelsemöte 10/4,
27/5, 4/9, 7/10, 27/11 samt 20/1-2014.
§15 Mötet avslutades.
Revingehed 2013-01-23

__________________________

___________________________

Jan-Ola Olsson, ordf.

Tom Nordquist, sekr.

Justeras:

__________________________
Anna Löfvander

