Protokoll 2013/2 fört vid möte med Gevärssektionen
Skånes Skyttesportförbund onsdag 2013-04-10
Mötesdeltagare, Anders Hansson, Bo Högberg, Per Klemmedsson, Lars Lennartsson,
Bengt Nilsson, Jan-Ola Olsson, Jörgen Troedsson och Thomas Åkesson
Anmält förhinder, Tom Nordquist
1. Mötets öppnande
Jan-Ola hälsade deltagarna välkomna och förklarade mötet öppnat.
2. Val av sekreterare
Thomas utsågs till mötetssekreterare.
3. Val av justeringsman
Jörgen Troedsson utsågs att justera dagens protokoll.
4. Godkännande av dagordingen
Dagordningen lästes upp och godkändes.
5. Föregående mötesprotokoll
Protokollet från mötet den 23/1lästes upp, godkändes och lades till handlingarna.
6. Konstituering av styrelsen
Tom utsågs till vice ordförande
Jan-Ola är också ordförande i SDF varför det föreslogs att Tom ska representera
gevärssektionen(GS) vid SDF-möten och Jörgen blir hans ersättare.
Jörgen utsågs till ekonomiansvarig.
Thomas utsågs till sekreterare.
Frågan om representant vid Riksgevärssektionens årsmöte bordlades tills vidare.
7. Ekonomi
Ungdomsskytteförbunden är ännu inte avslutade.
Samordning av ändamålsbeskrivningen ska göras mellan M- och L-uskfb
Processen beräknas vara helt klar till juni.
Fem föreningar har ännu inte betalt avgiften till SvSF för 2013.
8. Rapport från arbetsgrupperna
◦ 10m – Intet
◦ 50m – Per är ny på posten och arbetar med att sätta sig in i uppdraget.
Arrangör saknas till en av deltävlingarna i SkM KF.
◦ 300m – Säsongens fältskytte är avslutat återstår SM i Uppland.
Missnöje med hur resultatet från SSM redovisades
Bengt tillskriver arrangören (Halland) och kräver ny redovisning
med enbart SSM-skyttar/-lag

◦ Kpist – Tre deltävlingar ”Figurträffen” har genomförts
SkM samlade 44 skyttar.
SkM för AK planeras
◦ Utbildning – Jan-Ola har medverkat som referensperson i utarbetandet av nytt
förslag till utbildningsstruktur på nationell nivå.
5-6 april träffades en arbetsgrupp i Jönköping där Jan-Ola deltog.
Planer finns att genomföra ett pilotprojekt i Skåne,
Upplägget är tänkt bli 4h gemensamt för alla oavsett gren och sedan
ytterliggare 4h grenspecifik utbildning
◦ Ungdom – SDF representerades på ”Tjejmässan” i Landskrona den 14 januari.
54 besökare provade att skjuta med simulatorn som lånats av Sportec.
Andreas Christensson representerar Ungdom-Skåne på Riksmötet.
9. Utdelning av mästerskapsmedaljer till grenansvariga
Jan-Ola lämnade över medaljerna till grenansvariga
RF guldplaketten till sportskyttegrenarna beställes av Bo Högberg.
10. Arrrangörsförfrågan från SVSF – 300m gruppen
Förfrågan om Skåneförbundet kan arrangera SM för Gevär 300m och fält bordlades.
JSM 2014 arrangeras av Kristianstad.
11. Vandringspriser veteraner – skrivelser
Veteranrådet har önskat priser till tävlingar på 10m/50m/300m.
Bengt och Per inventerar lagret.
12. Fonderade pengar till hpr- skrivelser
Egon Rasmusson har testamenterat 10 000sek till hpr vid SkM i 300m ställningar.
Beslöts hanteras så medlen fördelas så att de utdelas över en 10-årsperiod.
13. Fråga ang funktionsnedsättning och klasstillhörigheter
Anders Henriksson i Hörby har frågat om funtionshindrade skyttars klasstillhörighet.
och hur deras behov av hjälpmedel ska hanteras.
Svar Regelkommittén fastställer vilket hjälpmedel skytten får använda.
Sedan deltar skytten i ordinarie klasser med övriga skyttar.
Intyg om tillåtet hjälpmedel fås genom att skriva till regelkommittén
och ange vilket hjälpmedel som behövs.
Intyg om funktionshindret är lämpligt att bifoga
Tips Handikappidrottsförbundet har kunskaper om lämpliga hjälpmedel
och har kunskaper om regelverket vid internationella tävlingar.
14. Ansvarig för beställning av medaljer 2014
Jörgen valdes att ansvara för framtida medaljbeställningar.
15. Sektionens orginalprotokoll – förvaring/justering
Thomas fick uppdraget att sammanställa de protokoll f.o.m 2010-01-01 som går att hitta
Protokollen ska sedan undertecknas/justeras och förvaras hos sekreteraren.
16. Uppdatering och insamling av Skånska rekord
Sammanställning av Skånska rekord bör kompletteras och uppdateras
Grenansvariga ansvarar.

17. Hemsidan
Behovet av tillgång till hemsidans inloggningsuppgifter
Kjell-Åke Nordström 300m, Per 50m och Thomas sekreterare behöver tillgång till hemsidan
Yngre intresserad administratör önskas, från lyfts till SDF.
18. Övriga frågor
Tävlingskalendern på SvSF hemsida är tungarbetad
Kallelse till gevärssektionens möten ska skickas minst en vecka före mötet
och med en helg emellan
Regementets dag i Revinge är den 25/8 Hur ska vi medverka?
19. Mötets avslutande
Jan-Ola tackade deltagarna för ett bra möte och förklarade det avslutat.
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