Kronobergs Läns Pistolskyttekrets
2010-02-11

Protokoll fört vid styrelsemöte i Kronobergs Pistolskyttekrets 2010‐02‐11
Plats: Citec’s kontor, Växjö
Närvarande: Christer Claesson, Roger Tiensuu, Sven‐Erik Ekberg, Mårten Wigardt, Jörgen Backe,
Erling Simon och Anders Bäckman, kretsinstruktör.
§ 1.
§ 2.
§ 3.
§ 4.
§ 5.
§ 6.

Ordföranden Christer Claesson förklarade mötet för öppnat.
Mötet förklarades utlyst i god ordning.
Dagordningen godkändes.
Föregående mötes protokoll godkändes och lades till handlingarna.
Skrivelser. Inga skrivelser inkommit till kretsen.
Ekonomi.
Kassören lämnade ekonomisk rapport. Summan av kretsens tillgångar inklusive lager uppgår till
ca 100 000 kr. Resultatet för 2009 blev enligt budget, ett underskott på 5000 kr.
Fältskjutningsbidragen för år 2009 har betalats ut. Kretsen har köpt in 50 tennpriser till ett
värde av 5000 kr.
§ 7. Kurser.
Kurs för stationschefer vid fältskjutning ska arrangeras av kretsens instruktörer. Lämplig tid
april 2010 och platsen Lövåsen. Kurs för vapenkontrollanter behövs i kretsen, Sune Persson,
SPSF:s utbildningsansvarige ska kontaktas i ärendet.
§ 8. Tävlingar.
Kretsens program för kretstävlingar är utskickat och fastställdes utan ändringar.
§ 9. Föreningsfrågor.
Markaryds skjutbana är klar, arbete med isolering av klubbhus pågår. Klubben arrangerar en
kretsbanskjutning enligt programmet för 2010.
Jörgen Backe, Markaryd, föreslog att kretsstyrelsen skulle ha en representant från varje
förening och inga suppleanter. Ordförande Christer Claesson tyckte idén var bra och något att
beakta vid antagandet av nya stadgar för kretsen 2011.
Sekreteraren Roger Tiensuu rapporterade att Almundsryds Pk inte haft någon fungerande
styrelse, kassan är tom och verksamheten har legat nere under 2009. Klubben har några gamla
.22‐pistoler. Det är oklart om klubben kan drivas vidare. I övrigt har samtliga klubbar
rapporterat eller ska rapportera till kretsen, så årets rapport till förbundet kommer att lämnas
in i tid.
§ 10. Övriga frågor.
Christer Claesson informerade om utbyggnadsplanerna för Lövåsen, bygglov har beviljats och
projektstart när tjälen släppt.
§ 11. Nästa styrelsemöte i Växjö, Lövåsen, den 7 mars efter årsmötet samma dag.
§ 12. Mötet avslutades av Christer C. som tackade ledamöterna för sitt engagemang.
Vid protokollet
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Christer Claesson

