Protokoll 2013/4 fört vid möte med Gevärssektionen
Skånes Skyttesportförbund onsdag 2013-09-04
Mötesdeltagare: Lennart Albinsson, Bo Högberg, Per Klemmedsson, Lars Lennartsson,
Jan-Ola Olsson, Jörgen Troedsson och Thomas Åkesson
Anmält förhinder: Anders Hansson, Bengt Nilsson och Tom Nordquist,,
1. Mötets öppnande
Jan-Ola hälsade deltagarna välkomna och förklarade mötet öppnat.
2. Val av sekreterare
Thomas Åkesson utsågs till mötessekreterare.
3. Val av justeringsman
Jörgen Troedsson utsågs att justera dagens protokoll.
4. Godkännande av dagordningen.
Dagordningen lästes upp och godkändes.
5. Föregående mötesprotokoll
Protokollet från mötet den 27/5 lästes upp, godkändes och lades till handlingarna.
6. Ekonomi
UO i L-län avslutades den 10/7 och resterade medel kommer att föras över.
UO i M-län har ännu inget slutdatum.
Förbundets banktillgångar redovisades av Bo Högberg, bilaga.
Föreningar som inte betalt är den 31/8 9st, påminnelse skickas till föreningarna.
D-tränarnas kostnader ska täckas med medel från förbundet om centrala ersättningar inte
täcker deltagarnas utgifter.
Bo Högberg fick uppdraget att utreda hur vi skall gå tllväga så att utbetalning av
körersättning skall förbli skattefri och fri från krav på inbetalning av egenavgifter.
Kontrolluppgift skall alltid lämnas.
Styrelsens körersättningar för 2012 ännu ej utbetalda.
7. Rapport från arbetsgrupperna
◦ 10m – Tom Nordquist anmält förhinder, ingen rapport finns.
◦ 50m – SM och JSM har genomfört med flera guld och överlag goda resultat
Kritik har riktats mot hur Eskilstuna genomförde SM-uppdraget.
DM har genomförts med Ystad som arrangör.
Lista med Skånska rekord har uppdaterats.

◦ 300m – DM ligg genomfördes med 54 startande
DM 3x20 lockade endast 6 deltagare
SSM i Halland gick bra med 9 Skåningar i liggandefinalen
och 8 i ställningsfinalen
DM ställningar genomfördes med 34 startande.
Tunna startfält väcker frågan, Hur ska vi bli fler?
Förfrågan om funktionärer till Fält-SM 2015 har inte gett många svar.
Arbetet md att öka intresset för tävlingen fortsätter.
Lista med Skånska rekord har uppdaterats.
◦ Kpist – Deltagarantalet har ökat på årets tävlingar
SkånsktM lockade 23 startande en ökning med 7st.
SSM fält 58st (+18)
SSM bana 49st (+7)
även AK4-SM och KpistSM har skjutits
◦ Utbildning – Fältskytteutbildning i Landskrona den 28/9
med möjlighet till gevärskortsexamination.
Vid ”Knatte-stå” den 13/10 finns också möjlighet till
gevärskortsexamiantion, liksom den 14/10 i Kävlinge
D-tränagutbildningen följs av ett pilottest i Skåne där d-trnarna
utbildar F-tränarna med utvärdering inför 2014
◦ Ungdom – JSM lockade 11 startande SkolSM 13st
Ungdomsträffen i Åre 27-29/9 arbetet pågår med att öka intresset för
deltagande bland Skåneskyttarna
8. Skånska rekord
Jan-Ola Olsson sammanställer listorna. Hur ska de publiceras?
9. Info erövrade förbunds- distriktlagspriser
Jan-Ola Olsson överlämnade lagpriser till 50m- och 300m-grupperna.
10. Hemsidan
Hur gör vi sidan mer intressant? Hemsida behövs för lagring av dokument och når skyttarna,
en FaceBooksida när skyttarna dock måste båda ha en administratör.
11. Övriga frågor
Programläggning 2014, Tom Nordquist tillfrågas om att vara samordningsansvarig.
Tidsplan, programmet klart den 15/11, grenarna lämnar utkast till Tom före 1/11.
Hur ska vi jobba i framtiden ”Skånesidan” eller med IndTA,?
Frågan tas upp på nästa styrelsemöte.
Möllerödsbanan ska läggas ned. SIUS-ställ, 20st, finns att hämta för intresserade.
Bo Högberg gör ett utskick och undersöker intresset.
Regionkonferans 19/10 i Småland, vem åker?
Bo Högberg, Jan-Ola Olsson och Lars Lennartsson är klara.
Grenledare undersöker intresset i egna gruppen.
Skytte får lite utrymme i pressen. Bo Högberg har skrivit till Skånska Dagbaldet om JSM/RM och
uppmanar arrangörer att kontakta tidningarna i samband med tävlingar.

Bo Högberg och Jan-Ola Olsson har besökt Tåstarp en förening med fokus
på luftgevär 50m, fieldtarget. FT blir officiell gren 2014. Fieldtarget är med i Svenska
Skyttesportförbundet fr.o.m. 1/1 2013 med sektionstillhörighet i Lerduvesektionen.
Fr.o.m. 2014 krävs det skyttekort och licens samt att ett regelverk ska vara framtaget.
Idag går man efter det som gäller i deras gamla organisation
Lagtävling, vad är minsta antalet för ett lag?
Styrelsen ansåg att ett lag är mnst tre dock kan man gå ner till två
för att få till stånd en lagtävling
Nästa möte är den 7/10 18:30 på Revingehed
12. Mötets avslutande
Jan-Ola tackade deltagarna för ett bra möte och förklarade det avslutat.
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