Protokoll fört vid styrelsemöte i Kronobergs läns
pistolskyttekrets
Plats: Växjö, Lövåsen
Datum: 031214
Närvarande:
Roger Tiensuu
Sivert Johansson
Sven-Erik Ekberg
Håkan Johansson
Agne Olsson
Erling Simon
Speciellt inbjudna:
Jörgen Björk, Växjö Pk
Sven Johansson, Tingsryds pistolklubb
Gert Ek, Berga pistolskytteklubb
Jörgen Backe, Markaryds sportskytteklubb
Bengt-Olov Håkansson, Älmhults pistolklubb
1.

Mötets öppnande
Ordförande hälsade välkomna och förklarade mötet öppnat.

2.

Mötets behöriga utlysande
Mötet förklarades för behörigen utlyst.

3.

Dagordningen
Dagordningen fastlades.

4.

Planering av 2004 års tävlingsverksamhet.
Kretsens verksamhet planlades, se bilaga.
Gert Ek kom med förslaget om att kostnaden för kretsfältens mål skulle
finasieras av samtliga föreningar i kretsen, eftersom ett kretsfält inte går ihop
ekonomiskt pga de dyra figurerna. Styrelsen åtog sig att undersöka ett lämpligt
sätt att lösa frågan.
Framfördes också synpunkter om att alla figurer inte behöver vara nya, sålänge
som de inte är så dåliga att tolkning av kantträffar inte går att göra.
Önskemål om att tillämpa ambulerande skjutledare eller att skjuta flera stationer
med samma staitonsbefäl framfördes och mötet beslutade att det inte föreligger
några hinder, så länge som skjutningen tävlingsmässigt och säkerhetsmässigt
uppfyller de krav som ställs.
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5.

Inkomna skrivelser
Inga skrivelser inkomna.

6.

Övriga frågor
Tingsryds Pistolskytteklubbs nya föreningstadgar godkändes av kretsen.
Markaryds Sportskytteklubb har också lämnat in nya stadgar för godkännande,
dock i ett så tidigt skede att förbundet hunnnit ändra normstadgarna efter det.
Sven-Erik Ekberg som åtog sig att kontrollera om Markaryds nya stadgar möter
flörbundets krav. Kretsstyrelsen lovade att agera i ärendet i god tid före
årsmötet.
En vapenkontrollantkurs ska anordnas i början av 2004. Klubbarna
uppmanades att preliminäranmäla antalet kursdeltagare för planering av
kursen. Kostnad per deltagare ca 250 kronor inklusive förtäring.
Giltighetstid för genomgången utbildning är inte tidsbegränsad, dvs en gång
godkänd vapenkontrollant är alltid godkänd vapenkontrollant. Därmed inte sagt
att det inte finns skäl att genomgå utbildningen efter en lång tids uppehåll med
skytte eller tjänst som vapenkontrollant, men det är inget tvunget.
PPC-kurs inom kretsen. Då det finns intresse så ska kretsen i samarbete med
Växjö Pk genomföra en utbildning i PPC. Kursdatum inte fastställt, troligen
februari-mars 2004.

7.

SSM Fält 2004
Jörgen björk informerade om förutsättningarna och planerna för SSM 2004 den
14-16 maj. Närvarande föreningar godtog det lagda förslaget med reservation
från Alvesta om att två stationer kan vara mer än de klarar av, men att det kan
gå om de inte är personalkrävande. Eftersom Lenhovda pistolklubb inte var
representerade på mötet men inte heller i förväg avsagt eller på annat sätt
meddelat oförmåga att deltaga som arrangör så är fördelningen av stationer
enligt följande: Växjö, Alvesta och Ljungby bygger, bemannar och river två
stationer vardera. Tingsryd, Lenhovda, Älmhult och Markaryd detsamma för var
sin station.
Förutom två stationer åtar sig Växjö Pk att ansvara för det administrativa arbetet
och att ansvara för prisanskaffning. Dock emottages och samordnas hjälp med
prisankaffning av Christer Claesson, Växjö Pk. Kretskassören är kassör för
SSM-tävlingen.
Fredagen den 14 maj ska stationerna byggas, dvs målställningar utplaceras och
mål provmonteras så att bankontrollanten kan godkänna banan. I god tid innan
(ca 1 månad) ska varje förening spika sina mål för både C och A, B, Rtävlingarna, och det gör på plats på Kosta skjutfält.
Morgonen den 15 maj sätts figurerna för C-fält upp och på söndag skjuts
grovklasserna. Det finns möjlighet för funktionärer att övernatta på Kosta men
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det måste förbokas. Senast i mitten av januari måste kretsstyrelsen få ta del av
logiönskemål från varje förening.
En inventering av vridmålsställningar inom kretsen måste göras, Kosta skjutfält
har inga vridmålsställ. Innan januari månads utgång måste varje förening
rapportera tillgång av ställ till kretsen så att stationerna kan planeras.
Information om SSM-arrangemanget kommer att finnas på kretsens hemsida
fortlöpande.
8.

Nästa möte
Nästa styrelsemöte blir preliminärt den 18 januari 2004 hemma hos kassören,
Sven-Erik Ekberg Torpsbruk. Separat kallelse kommer att skickas ut.

9.

Mötets avslutande.
Ordf. förklarade mötet för avslutat.
Vid protokollet:

Justeras:

Roger Tiensuu

Sivert Johansson
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