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Protokoll fört vid styrelsesammanträde 
hos Bertil Nilsson i Höllviken 
2015-12-02 

Närvarande: 	Sandy Heinmark, Kjell-Åke Nordström, Göran Olsson, Bertil Nilsson, Rolf Bengtsson, 
Börje Lindhe och Petra Andersson 

Frånvarande: Mats Johansson, Stig Fors och Tore Jönsson. 

1. Mötets öppnande 
Ordförande, Sandy Heinmark tackade Bertil och Kerstin för att vi fick komma till Höllviken och häl- 
sade de närvarande välkomna och förklarade mötet öppnat. 

2. Val av justeringsman 
Rolf Bengtsson valdes att tillsammans med ordförande justera protokollet. 

3. Föregående mötes protokoll (2015-09-29) 
Protokollet godkändes och lades till handlingarna. 

4. Skrivelser 
a) Ett tack för SM Ak4 från Rikshemvärnschefen har gått ut till de föreningar som hjälpte till. Han 
var mycket positiv till arrangemanget. 
b) Malmö-Ystad Skyttekrets har gjort en skrivelse till Chefen P7 angående en ansökan om dispens 
för Kabusa skjutfält. 

5. Ekonomi 
a) Kretsen har en god ekonomi. I dagsläget ligger årets rörelseresultat på -2 962:-. Det har skett ak-
tieutdelning vilket resulterar i att årets resultatet vid dagens datum blir + 9 164:-. Skåneförbundets 
prispengar för fält gevär 2015 är i huvudsak utbetalda utom för de danska skyttarna som kommer 
att få sina prispengar i februari 2016. 

6. Information om 2016 års tävlingsprogram 
Sekreteraren informerade om att programmet är preliminärt. Det som berör Malmö-Ystad Skytte-
krets är två st fältskjutningar på hösten och en på våren, Hardeberga den 13/3, Dalby den 9/10 som 
grupp 1 arrangerar och Trelleborg den 30/10 som grupp 2 arrangerar. 
Kretsmästerskap bana gevär är enligt beslut 2015-06-09 villande tillsvidare på grund av dålig upp-
slutning på dessa tävlingar. Kretsmästerskap fält genomförs i samband med distriktsmästerskap på 
Ravlunda den 10/4. Förbundets tävlingsprogram skall vara klart före jul. 
Kretsmästerskap K-pist ställningar och liggande samt fält återkommer Mats med dessa tidpunkter. 
Kretsmästerskap korthåll liggande och ställning 2016 arrangerar Falsterbo-Vellinge och skall ge-
nomföras preliminärt den 6/8. Stig skickar ut almanacka till kretsens föreningar angående kretsens 
tävlingar 2016 när datum för kretsmästerskap K-pist är klar. 

8. Kretsens årsmöte 2016 
a) Datum fastställdes till onsdagen den 30/3. 
b) Platsen fastställdes till Lillis Tallrik i Dalby. Sekreteraren beställer lokalen. Maten som kommer att 
serveras skall vara dagens rätt. 
c) Mats skickar verksamhetsberättelsen för K-pist till mig så fort som möjligt till sekreteraren. 
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9. Övriga ärenden 
a) Kassören beställer kretsmästerskapsmedaljer för 5 år till korthåll och gevär fält. 
b) TB 41 Silversked skall utdelas till förstapristagare då det i klassen är minst 3 st deltagare. Detta 
gäller från och med 2016. Detta gäller också korthåll. Sekreteraren ändrar TB41. 

10. Nästa möte 
Nästa möte blir onsdagen den 17/2 2016 kl 1800 hos Kjell-Åke i Rydsgård. 

11. Mötets avslutning 
Ordförande tackade för visat intresse och förklarade sammanträdet avslutat. 
Efteråt bjöds deltagarna på en förtäring som tillhör julen. Ett stort tack till Bertil och Kerstin. 

Vid protokollet 

Protokoll 151202 .doc 


