Protokoll 2013/3 fört vid möte med Gevärssektionen
Skånes Skyttesportförbund onsdag 2013-05-27
Mötesdeltagare: Per Klemmedsson, Lars Lennartsson, Bengt Nilsson, Jan-Ola Olsson, Bo
Högberg (ej hela mötet)
Anmält förhinder: Tom Nordquist, Anders Hansson, Jörgen Troedsson och Thomas Åkesson
1. Mötets öppnande
Jan-Ola hälsade deltagarna välkomna och förklarade mötet öppnat.
2. Val av sekreterare
Per utsågs till mötessekreterare.
3. Val av justeringsman
Lars Lennartsson utsågs att justera dagens protokoll.
4. Godkännande av dagordningen.
Dagordningen lästes upp och godkändes.
5. Föregående mötesprotokoll
Protokollet från mötet den 10/4 lästes upp, godkändes och lades till handlingarna.
6. Ekonomi
Lagavgifter är betalda
Donationen på 10000 SEK har inkommit från Egon och Inez Rasmusson
Listan på uteslutna föreningar diskuterades. Flera av dessa föreningar har kontaktats för
åtgärder så de inte skall uteslutas.
Arbete pågår med att avsluta de gamla ungdomsskytteförbunden. Lars Lennartsson
samordnar för avveckling av det gamla L-förbundets extra årsmöte.
7. Rapport från arbetsgrupperna
◦ 10m – Tom ej närvarande på mötet att rapportera.
Arbetar med de skånska rekorden då det är många nya efter de nya reglerna inom
sportskyttet.
◦ 50m – Per rapporter att gruppen har haft möte den 29/4. Mycket fokus läggs på att
hitta arrangör till DM Korthåll Fält del 2 vilket saknas just nu. Positivt möte där
arbetsuppgifter fördelades ut inom gruppen.
◦ 300m – Fältsäsongen avslutad med magert deltagande från Skåne på Fält-Sm, endast
1 lag (senior) och det var tyvärr inga större framgångar heller.
Banskyttet startar med DM i liggande 9/6
Skåne har fått förfrågan om att arrangera Fält-SM 2015. Bengt tar frågan vidare inom
300-meters gruppen.

◦ Kpist – Inbjudningar ute till Skånskt mästerskap AK. Gruppen arbetar ständigt med
samarbetet med försvarsmakten och Skånska gruppen och det är viktigt att Skåne har
deltagande på SM i år.
◦ Utbildning – Ett andra möte har hållits inom gruppen om det nya
utbildningsprogrammet. Tanken är att Skåne skall vara pilot för detta
utbildningspaket som Michael Norrman ansvarar för. Första träffen för BAS 1
utbildning blir den 16/11 då utbildningsmaterialet skall testas.
Utbildning i Korthåll Fält den 25/6 i Landskrona. Lennart Albinsson och Ingemar
Månsson ansvarar.
Utbildning i gevär fält den 21/9 i Landskrona. Det kommer att erbjudas inskjutning
och teori.
Utbildning i luftgevär stå kommer att erbjudas i samband med KnatteStå tävlingar
den 13/10 och 10/11. Ansvariga är Anna och Fredrik Lövander samt Helena Nilsson
Det arbetas även för en plan med examinationstillfällen för Gevärsskyttekortet.
Troligen i okt/nov, feb/mars och i juni som Jan-Ola och Fredrik Lövander håller i.
Det är dessutom för få examinatorer till gevärsskyttekortet så där behövs det
rekryteras fler.
Gruppen har nästa möte 18/9 i Bjärsjöladgård.
◦ Ungdom – Planering inför JSM (30/8-1/9 i Västerås) och Skol-Sm (21-22/9 i
Sundsvall) pågår
8. Vandringspris veteraner – skrivelse - återkoppling
50m-gruppen bidrar med ett vandringspris för veteranernas korthållspris. Veterangruppen
skall kontakta Anna Lövander i frågan.
9. Sektionens originalprotokoll – förvaring/justering
Thomas Åkesson arbetar vidare med att leta upp originalprotokollen
10. Förtydliganden Skåne-Halland regler för ersättning
Beslut om ersättningar vid Skåne-Halland
Hemmamatch: 150 kr per deltagande skytt och 75 kr per 2 st ledare till arrangerande
förening varav minst 50% skall gå till förtäring.
Bortamatch: Körersättning utbetalas med 150 kr per skytt plus till en av förbundet utsedd
ledare. Ersättning betalas ut till chaufför vid samåkning.
11. Uppdatering och insamling av fakta Skånska rekord
10m har underlag för luft med decimal
50m skall komplettera med 60L med decimal
300m har påbörjat leta rekord.
12. Hemsidan
Inloggningar är nu ordnade till Per Klemmedsson (50m), Kjell-Åke Nordström (300m) och
Thomas Åkesson
Länk till nya IndTA inlagd på Skånes hemsida.
13. Övriga frågor
Bordlagd fråga: Sektionsrepresentant i Distriktsstyrelsen. Beslut togs att vi skall ha ett
rullande schema
28/8 Bengt Nilsson
9/10 Per Klemmedsson

20/11 Lars Lennartsson
22/1 Jörgen Troedsson
Lokalen är Revinge och tiden är 18:30 för dessa möten
SSM. Förtydliganden. Vi står för samtliga medaljer och gravyr till DM och SSM när Skåne
arrangerar
SSM. Fråga om att ändra lagsammanställningar föreningslag vid SSM. Detta skall vi
fundera på och ta vidare till nästa SSM konferens.
Tostarp. Föreningen har ansökt om att bli medlem igen.
Regementets dag. Är den 25/8 och vi deltar inte vid detta arrangemang.
Nästa möte är den 4/9 18:30 på Revingehed
14. Mötets avslutande
Jan-Ola tackade deltagarna för ett bra möte och förklarade det avslutat.
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