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Protokoll fört vid styrelsemöte med Kronobergs Pistolskyttekrets 2014-03-11.
Plats: Änganäs skjutbana, Ljungby
Närvarande: Christer Claesson, Roger Tiensuu, Sven-Erik Ekberg, Jörgen Backe, Erling Simon,
Sivert Johansson
Förhinder:
Mårten Wigardt.
§ 1.
§ 2.
§ 3.
§ 4.
§ 5.

Ordföranden Christer Claesson förklarade mötet för öppnat.
Mötet förklarades utlyst i god ordning.
Dagordningen godkändes.
Föregående mötes protokoll godkändes och lades till handlingarna.
Skrivelser.
Motioner från SPSF. Styrelsen gjorde en snabb genomläsning av årets motioner och
propositioner till förbundsmötet och lämnar följande rekommendation till årsmötet:
Motion 1. Sänkt åldergräns för kaliber .32 till 15 år: Bifall
Motion 2. Hölster/väska på fältskjutning:Bifall,
Motion 3. Bestämmelser särskjutning fält :Bifall
Motion 4-5. Magnumfältskjutning: Ingen åsikt, utövas inte i kretsen
Motion 6. Springskyttemärke vpgr A: Ingen åsikt, utövas inte i kretsen.
Propositioner från förbundsstyrelsen, prop 1-3: Bifall till samtliga.
Enkät omkretsarnas arbete från B. Rundberg: Genomgicks och besvarades. Sekreteraren
skickar in svaret.

§ 6.

Ekonomi.
Kassören lämnade ekonomisk rapport. Summan av kretsens tillgångar inklusive lager uppgår till
ca 99 313 kr. Resultat 2013 2 343 kr. Styrelsen föreslår oförändrade avgifter från klubbarna till
kretsen.
Då SSM-Au har lagts ner 2013 så minskar utgifterna för kretsen. Kronobergskretsen står värd
för Landsdelskonferens Syd med ekonomiskt bidrag (10 000 kr från 2015) från Förbundet.
Styrelsen föreslår inför 2014 att startavgifterna på kretstävlingar behålls oförändrade och att
fältskjutningsbidraget till föreningarna höjs till 1000 kr.
Kretsens verksamhetsberättelse 2013 är i stort klar.

§ 7.

Kurser och utbildningar.
Kurs för föreningstränare efterfrågas av Älmhults Pk. Kretsinstruktörerna planerar in en kurs
under året, efterfågan från Föreningarna ska undersökas. Omfattning blir en dag preliminärt.
Kursavgift 300 kr per deltagare.
§ 8. Tävlingar. Kretstävlingar genomförs enligt program som utsänts och publicerats på hemsidan.
Frågan om prispengar diskuterades, styrelsen föreslår årsmötet att prispengar avskaffas på
kretstävlingar med start 2014. Avgifterna till kretsen för varje startande skytt oförändrade.
Markaryd meddelar att de arbetar på en lösning för fältskyttearrangemang i framtiden,
klubben vill samarbeta med gevärsföreningen om utnyttjande av skjutban med
omkringliggande terräng.
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§ 9.

Föreningsfrågor.
Stadgeändringsförslag angående hedersmedlemmar i föreningen från Älmhults Pk godkändes.
Förfrågan om skjutbanebidrag från kretsen till Älmhults ombyggnad av skjutbanan eller 50årsjubileum diskuterades, men kretsen ger normalt inga sådana bidrag.

§ 10. Övriga frågor. Valberedningens arbete har påbörjats och fortskrider bra.
§ 11. Nästa styrelsemöte blir årsmötet i Ljungby 6 april.
§ 12. Mötet avslutades av Christer C. som tackade ledamöterna för sitt engagemang.

Vid protokollet

Justeras

Christer Claesson

Roger Tiensuu

