Kronobergs Läns Pistolskyttekrets
2011‐09‐15

Protokoll fört vid konstituerande styrelsemöte med Kronobergs Pistolskyttekrets 2011‐09‐15.
Plats: Citec’s kontor, Växjö
Närvarande: Christer Claesson, Roger Tiensuu, Sven‐Erik Ekberg, Jörgen Backe, Erling Simon
Speciellt inbjuden: Anders Bäckman
Förhinder:
Mårten Wigardt , Sivert Johansson.
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 96 136 kr. Alla årsavgifter har inkommit till kretsen. Kretsens tävlingar har inte redovisats
ekonomiskt av Älmhults Pk.
§ 7. Kurser och utbildningar.
Kurs för vapenkontrollanter behövs i kretsen, Anders Bäckman håller iden, tidpunkten inte
ännu fastställd pga arbete, men en lördag i oktober‐november på Lövåsen är planen. Två
deltagare från varje förening är önskvärt, kostnad för varje deltagare 100 kr.
§ 8. Tävlingar. Kretstävling den 16 oktober, KM R‐fält i Växjö.
SSM Fält 12‐13 maj 2012, Växjö. 10 stn, 5‐mannaptr, C+B lördag, A+R på söndag.
Tävlingsledare: R Tiensuu, anm+res.: C Claesson, ekonomi: S‐E Ekberg, prisansvarig: ??,
banläggare: Växjö Pk, bankontrollant Halland. Styrelsen beslutade att endast ha presentkort
som priser, kontakta Sportec för diskussion. Växjö: Vapenkontrl + 3 stn + särskjutning, SP
Ljungby+Berga: 2 stn, Markaryd: 1 stn, Alvesta: 1 stn, Tingsryd: 1 stn, Lenhovda: 1 stn, Älmhult:
1 stn. Ett möte innan tävlingen för alla föreningar som förberedelse.
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SM 5‐8 juli 2012, Kronobergskretsen bemannar och bygger två stationer på SM.
A Bäckman föreslogs som chef för vapenkontroll plus en man, kretsen tyckte att idén om
presentkort i pris är en bra idé, utbildning för vapenkontroll och stationschefer, kretsarnas
funktionärer spikar själva figurer för sina egna stationer, nästa möte 22 oktober i Skillingaryd kl
10.00. Styrelsen beslutade att kretsen köper in en godkänd kontrollvikt och måttlåda för att
användas till SSM och SM. Kretsarna hanterar alla egna kostnader under SM, nettot fördelas
efter arbetsinsats på tävlingen.
§ 9.

Föreningsfrågor. Jörgen Backe, Markaryds SSK, undrade vad de olika föreningarna betalar i
timavgift för miljöhandläggningen. Avgiften i Markaryd är betydligt högre än i övriga
kommuner. Kriterier för medlemskap diskuterades också, stadgarna styr.
§ 10. Övriga frågor. Inga övriga frågor.
§ 11. Nästa styrelsemöte i Växjö, i november för programplanering. Tid meddelas senare.
§ 12. Mötet avslutades av Christer C. som tackade ledamöterna för sitt engagemang.
Vid protokollet
Justeras

Christer Claesson

Roger Tiensuu

