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Protokoll fört vid styrelsemöte i Kronobergs Pistolskyttekrets 2009‐11‐28
Plats: Citec’s kontor, Växjö
Närvarande: Christer Claesson, Roger Tiensuu, Sven‐Erik Ekberg, Agne Olsson, Sven Johansson och
Gert Ek.
Anmält förhinder: Mårten Wigardt, Jörgen Backe, Erling Simon, Sivert Johansson.
§ 1.
§ 2.
§ 3.
§ 4.
§ 5.

Ordföranden Christer Claesson förklarade mötet för öppnat. Inbjudna till detta möte var
även representanter för valberedningen, Sven Johansson och Gert Ek.
Mötet förklarades utlyst i god ordning.
Dagordningen godkändes.
Föregående mötes protokoll godkändes och lades till handlingarna.
Skrivelser. Tre skrivelser har inkommit till kretsen.
1. Ansökan om inträde i kretsen från Växjö Försvarsutbildarförenings pistolsektion.
Ansökan behandlades och kretsstyrelsen beslutade bevilja medlemskap från verksamhetsåret
2010.
2. Inbjudan till landsdelskonferens Syd 2010 den 13 februari i Alvesta.
Kretsstyrelsen beslutade att kostnaden för deltagande (300 kr) betalas av kretsen för en (1)
medlem i kretsens klubbar som önskar deltaga i konferensen, förutom medlemmar i
kretsstyrelsen. Anmälda hittills är Christer Claesson, Sven‐Erik Ekberg samt Roger Tiensuu.
3. Förslag från Tingsryds Pk angående mästerskapsfördelning och deras genomförande. Förslaget
bifogas protokollet och kretsstyrelsen beslutade att prova förslaget med delat mästerskap för
bana C och B, dvs. de ska genomföras vid två skilda tävlingar.

§ 6.

Ekonomi.
Kassören lämnade ekonomisk rapport.
Berga Pk har betalat kretsavgiften efter påminnelse.
Älmhult har inte redovisat ekonomiskt för de mästerskapstävlingar de genomfört, Växjö Pk
har betalat in mer än reglerna kräver men det justeras vid prispengfördelningen för
tävlingen.
Fältskjutningsbidragen för år 2009 har inte betalats ut ännu, men kassören ska göra det
innan årsskiftet. Summan av kretsens tillgångar inklusive lager uppgår till 101 619 kr.

§ 7.

Kurser.
Kurs för vapenkontrollanter i Hässleholm var tyvärr fulltecknad för deltagare från kretsen.
Kurs för nya stationschefer vid fältskjutning efterfrågas och kretsens instruktörer ska
tillfrågas. Lämplig tid februari 2010 och platsen Lövåsen.

§ 8.
Tävlingar.
Kretsen rullande långtidsprogram för kretstävlingar uppdaterades. Nytt för 2010 är att tre
kretsbantävlingar för mästerskap i var sin vapengrupp. Styrelsen konstaterade att färre och
färre klubbar kan arrangera en fältskjutning, vilket givetvis ökar belastningen för de andra
klubbarna. (Möjlig lösning, se under pkt 9, Övriga frågor.)

Kronobergs Läns Pistolskyttekrets
2009-11-28

§ 9.

Övriga frågor.
Christer Claesson informerade om utbyggnadsplanerna för Lövåsen, där tre nya platser för
fältskjutning ska byggas bakom befintlig 25 metersbana. Byggstart vintern‐våren 2010 om
finansieringen löses, kostnadsberäknat till ca 260 000 kr.
Kretsstyrelsen har diskuterat att arrangera en större tävling på Lövåsen med kretsen som
arrangör varje år, så som vi gjorde 2004 på SSM Fält i Kosta.
Varje kretsklubb får då svara för 1‐2 stationer. På så vis få vi ihop funktionärer och våra
skyttar kan göra minst 1, kanske två starter genom att lösa av varandra som stationschefer.
Varje arrangerande klubb skulle få del av nettot efter tävlingen.
För att utveckla skyttet, kunde vi också söka ett samarbete med kretsarna runt omkring?
De flesta kretsar kör någon form av kretstävlingar som då blir ganska små, Kristianstad o
Malmöhus undantagna.
Vi skulle kanske ta upp ett samarbete med Kalmar södra genom att t ex genomföra 1‐2
kretstävlingar tillsammans. Kan vara både fält o ban.

§ 10.

Nästa styrelsemöte i Växjö den 4 februari kl 19.00.

§ 11.

Mötet avslutades av Christer C. som tackade ledamöterna för sitt engagemang. Efter mötet
intogs en middag på Harry’s i Växjö som en avslutning på året för kretsstyrelsen och
valberedningen.

Vid protokollet

Justeras

Roger Tiensuu

Christer Claesson

