Kronobergs Läns Pistolskyttekrets
2009‐04‐23

Protokoll fört vid konstituerande styrelsemöte med Kronobergs Pistolskyttekrets 2009‐04‐23.
Plats: Citec’s kontor, Växjö
Närvarande: Christer Claesson, Roger Tiensuu, Sven‐Erik Ekberg, Erling Simon
Förhinder:
Mårten Wigart. Agne Olsson, Jörgen Backe, Sivert Johansson
1. Ordföranden Christer Claesson förklarade mötet för öppnat.
2. Dagordningen godkändes och Roger Tiensuu valdes till att justera dagens protokoll.
3. Föregående mötes protokoll godkändes och lades till handlingarna.
4. Val av protokollsförare och justeringsmän för protokoll. Roger Tiensuu valdes till
protokollsförare och beslutades att ordförande och protokollsföraren (sekreteraren) justerar
protokoll.
5. Styrelsens konstituering. Styrelsen konstituerade sig som följer:
Ordförande: Christer Claesson (vald av årsmötet)
Vice ordförande: Roger Tiensuu
Kassör: Sven‐Erik Ekberg
Sekreterare: Roger Tiensuu
Ledamot & Utbildningsledare: Erling Simon
Ledamot: Mårten Wigardt
6. Firmatecknare.
Till firmatecknare för Kronobergs läns pistolskyttekrets valdes Sven‐Erik Ekberg och Christer
Claesson, var och en för sig.
7. Skrivelser.
Mårten Wigardt utsågs till kretsens representant på Förbundsårsmötet 2009.
Det rekommenderade brevet som skickades till Lagadalens pistolklubb har kommit i retur, ej
utlöst. Lagadalens Pk har inte betalat avgifterna för 2008 eller 2009 och klubben har till sista
april på sig att betala avgifterna och redovisa verksamheten.
8. Kassören lämnade ekonomisk rapport, i kassan finns 88 867 kr. Alla klubbar har ännu inte
betalat sin kretsavgift, men sista dagen för betalning är inte förrän 28 april.
9. SSM årsmöte.
Kretsens föreningar deltog på SSM’s årsmöte som hölls i samband med landsdelskonferens
Syd i Alvesta. Protokollet är utsänt till alla föreningar.
Landsdelskonferens hade besök av förbundsstyrelsen i form av Mats Stoltz och
förbundsordförande Birgitta Rundberg. De höll en kort information om pågående
förbundsärenden och stadgefrågan. Inga nya stadgar kommer att presenteras förrän 2010.
10. Övriga frågor. Kretsen priser i tenn är nu slut och styrelsen beslutade att köpa in nya för 150‐
200 kr styck. Tenn är önskemålet, utformningen mindre viktig.
En endagskurs i fältskytte för skyttar och skjutledare i kretsens föreningar är önskvärd och
Erling och Anders Bäckman har i uppdrag att bestämma tid och plats. Hösten 2009 kunde
inledas med kursen.
11. Nästa möte i Växjö 090917 kl 1900.
12. Mötet avslutades av Christer C. som tackade ledamöterna för sitt engagemang.
Vid protokollet

Justeras

Christer Claesson

Roger Tiensuu

