Protokoll 2013/6 fört vid möte med Gevärssektionen
Skånes Skyttesportförbund onsdag 2013-11-27
Mötesdeltagare:
Anders Hansson, Bo Högberg, Per Klemmedsson, Lars Lennartsson, Bengt Nilsson,
Tom Nordquist, Jan-Ola Olsson, Jörgen Troedsson och Thomas Åkesson

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 2013/6 lästes upp, justerades och lades till handlingarna.
Thomas lägger in protokollen på hemsidan i pdf-format.
6. Ekonomi
Våra tillgångar per den 18/11 är 1 224 449:75.
Vemmentorp-Örkelljunga SF och Stehag-Trolleholm SF
har ännu inte betalt avgiften till SDF, avgiften till SvSF är betald.
Helsingborgs luftvapenskyttar har gått ur förbundet, oklart om föreningen finns kvar.
Föreningar som ställer upp med lokal och fika vid ”Knatte stå”-utbildningarna,
får behålla kursavgifterna (f.n. 50kr) Samma regel skall gälla vi ”Ungdom-stå”.
Tom frågar om medaljer till ”Knatte-stå”, beslutades att de ska ingå i årliga beställningen.
”Skånemedaljen” får inte användas.
7. Rapport från arbetsgrupperna
◦ 10m – Ett arbetsmöte har hållits under hösten. De Skånska skyttarna är många och
framgångsrika 57 startande på L och 27 på FT har resulterat i 3 guldmedaljer.
◦ 50m – Ett arbetsmöte har hållits under hösten med fokus på tävlingsprogrammet.
KF har fått en arbetsgrupp som ska arbeta med utvecklig av grenen.
Jerry Waldermarsson, Ingemar Månsson och Thomas Persson ingår i gruppen.
◦ 300m – Tävlingssäsongen på bana är slut. Arbetet med tävlingsprogrammet
försvåras av tveksam tillgång till skjutfält. Klara är Rinkaby, Hardeberga och
Trelleborg.
◦ Kpist – Ett arbetsmöte har hållits, verksamheten följer planen.

◦ Utbildning – Knatte-stå-utbildningar har hållits vid två tillfälle, då även
gevärsskytte-kort-examination har erbjudits. Kurser i GF och KF har hållits.
Pilotprojektet på G-nivå samlade ett 30-tal intresserade som uppskattade kursen.
Efter utvärdering kommer G-utbildning att erbjudas under 2014.
Utbildningen sker i fyra block om fyra timmar vardera.
Skåne-Idrott i Ystad har tipsat om att sammankomster kan registreras som
”Lärgrupp”. Detta kan göras på nätet och visar att vi har verksamhet.
◦ Ungdom – Inga ungdomar från Skåne deltog i Skytteforum pga. krock med
tävlingar.
8. Rapport Reg konf Syd
Konferensen har beslutat att i föreningslag skall ingå tre skyttar.
Halland har ett förslag till klassindelning i senior- veteran-liggande.
Förslaget gäller KF men grupperna fick uppdraget
att undersöka om det kan tillämpas i alla grenarna.
Från 2014 skall avstånden vara okända på SSM KF.
Reglerna om priser på SSM har ändrats, bl.a. har medaljer införts i föreningslag. Info finns
på hemsidan.
9. Rapport Skytteforum
SSO-verksamheten ersätts av Anläggningstekniska Rådet som är ett samarbete med
Pistolskytteförbundet. Nya funktionärer kommer att utbildas för att ersätta SSO.
Skånes båda SSO fortsätter som tidigare och är resurs för både Polisen och föreningarna.
LOK-stödet ändras till att omfatta åldrarna 7 – 25 år. Skåne-Idrott erbjuder info om LOK.
Rapporteringen kommer framtiden att bli helt webbaserad.
10. IndTA eller ”Skånesidan”
Punkten bordlades.
11. Program 2014
Tom presenterade den preliminära versionen med kvarstående frågetecken.
Grupperna ansvarar för att alla oklarheter åtgärdas och rapporteras till Tom till den 8/12.
Utbildningstillfällen ska införas i programmet.
Gevärsektionens ÅM bestämdes till den 25/2, plats Husie? Bengt undersöker.
ÅM för SDF ännu inte klart.
12. Övriga frågor
Jörgen ansvarar för medaljbeställning 2014, Jan-Ola skickar över uppgifter.
Nästa möte är den 20 januari 2014.
13. Mötets avslutande
Jan-Ola tackade deltagarna för ett bra möte och förklarade det avslutat.
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