Kronobergs Läns Pistolskyttekrets
2014-06-19

Protokoll fört vid styrelsemöte med Kronobergs Pistolskyttekrets 2014-06-19.
Plats: Alvesta PK´s Klubblokal, Kronobergshed.
Närvarande: Roger Tiensuu, Roger Hultenius, Kurt Petersen, Sven-Erik Ekberg, Jörgen Backe.
Förhinder: Mårten Wigardt, Tobias Henriksson, Erling Simon.
1. Ordföranden Roger Tiensuu förklarade mötet för öppnat.
2. Dagordningen godkändes.
3. Föregående mötes protokoll godkändes och lades till handlingarna.
4. Skrivelser och Rapporter.
Kronobergs pistolskyttekrets är medlem, och har arkivplats, i Kronobergsarkivet. Där kan
även kretsens föreningarna lämna in handlingar. Se www.kronobergsarkivet.se för vidare
information om hur.
Roger Tiensuu och Roger Hultenius bevistade Förbundets årsmöte 140601.
Samma personer deltog även på en av förbundet anordnad Kretskonferens 140531.
Roger T redogjorde för styrelsen vad som behandlats under dessa 2 dagar.
Kretsen bör framöver representeras av Ordförande eller Sekreterare jämte en ledamot från
styrelsen vid Kretskonferens och Förbundsårsmöte.
Kretsen har erbjudit sig att arrangera 2017 års SM i Militär snabbmatch, förslagsvis på
Lövåsen i Växjö. SM Precision och fältskjutning går då i Kristianstad och Vinslöv och
Kronobergskretsen har möjlighet att dagen före "stora SM" (torsdag) arrangera SM i
Milsnabb. En utmaing och samtidigt ett gott betyg till kretsens föreningar som gjorde en
storartad insats på SM i Skillingaryd. Detta arrangemang kan vi i kretsen hjälpas åt att
genomföra, Lövåsen har kapaciteten och Växjö ligger bra till för resande norrifrån till
Kristianstad, men det är inte skrivet i sten att tävlingen ska hållas i Växjö, bara ett förslag.
Detta är det enda stora arrangemanget för Kronoberg i närtid, nästa gång SM går i Sydregionen är 2028.
En förfrågan har kommit in från Markaryds Pk om att få Kretsinstuktörshjälp för utbildning av
klubbinstruktörer.
5. Kassörens rapport.
Sven-Erik rapporterade att Kretsen har 80231,03 kronor per 140613.
Alla föreningar har betalat sin avgift.
SSM medaljer köps in av Kronobergskretsen och vare sydostkrets bidrar till kostnaden.
Kostnaden för deltagande på Kretskonferens och Förbundsårsmöte bör finnas med i
budgeten framöver.
6. Prispengar i Kretstävlingar diskuterades. Årsmötet beslöt att prispengar på
kretsfältskjutningar skulle slopas under 2014. Prispengar på kretsbanskjutningar kvarstår.
Markaryds SK väljer dock att bjuda på korv och fika istället för prispengar vid Kretsban 2.
Resterande klubbar som arrangerar kretsban under året får möjligheten att välja bort
prispengar och istället bjuda på fika eller ha hederspriser som motsvarar prispengar.
Kretsstyrelsens tanke var att alla prispengar skulle slopas så att behållningen till
arrangerande föreningar från kretstävlingarna ökas, men så blev det inte beslutat på
årsmötet, där bara fältskjutningarna omnämndes. Då det redan delats ut prispengar från två
bantävlingar under 2014 beslutade styrelsen att utvärdera möjligheten att erbjuda något
annat än prispengar de tre bantävlingarna som återstår och sedan göra ett nytt förslag till
säsong 2015.
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7. Nästa möte efter Kretsban 4 den 140913 i Växjö hos Växjö PK.
8. Mötet avslutades av Roger Tiensuu som tackade ledamöterna för sitt engagemang och
Alvesta Pk som stod för lokalen och bjöd på fika.
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