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Protokoll fört vid styrelsesammanträde 
hos Kjell-Åke Nordström i Rydsgård 
2016-02-15 

Närvarande: 	Sandy Heinmark; Kjell-Åke Nordström, Bertil Nilsson, Göran Olsson och Rolf Bengts- 
son. 

Frånvarande: Petra Andersson, Stig Fors, Mats Johansson, Börje Lindhe och hedersordförande 
Tore Jönsson. 

1. Mötets öppnande 
Ordförande Sandy Heinmark hälsade de närvarande välkomna och tackade Anne-Marie och Kjell- 
Åke för att vi fick komma till Rydsgård och förklarade mötet öppnat. 

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

3. Föregående mötes protokoll (2015-12-02) 
Protokollet godkändes och lades till handlingarna. 

4. Skrivelser 
Inga skrivelser hade inkommit. 

5. Ekonomi 
a) Resultat- och balansräkning för 2015. Rörelseresultatet för 2015 blev -3 882:-. Årets resultat blev 
totalt med ränteintäkter och aktieutdelning +9 050,48. Kretsen har en god ekonomi. 

b) Kretsen kommer att stå som arrangör för 3 fältskjutningar under 2016. Kassören redovisade ett 
budgetförslag för 2016 med 1 500:- i underskott. Förslaget kommer att framläggas på årsmötet. 

6. Kabusa skjutfält 
2015-12-08 skickade sekreteraren in en hemställan till Chefen P7 om att få låna Kabusa skjutfält för 
att genomföra 1-2 fältskjutningar under 2016. Det stöd från P7 som önskades var personal till sä-
kerheten samt att det skulle vara personal på Kabusagården lördag-söndag. 
Motivet till hemställan var att Generalläkaren hade haft ett besök på P7 och då kom frågan upp om 
totalförbudet för civila föreningar att utnyttja Kabusa skjutfält. Generalläkaren sa då att det skall gö-
ras en hemställan till Chefen P7 som då beslutar i detta ärende. 
2015-12-18 fick Kretsen ett positivt beslut om att Kretsen fick låna fältet, men att vi skulle åter-
komma med datum för fältskjutningama. l beslutet framgår det att vi skall stå för alla kostnader 
själva. En möjlighet är att beställa Kabusa via Skånska gruppen som då eventuellt kan ta upp-
komna kostnader. Om ekonomin går att lösa så skall vi försöka att lägga en fältskjutning på Ka-
busa. Då kan man byta Dalby mot Kabusa eller att lägga en ny fältskjutning på Kabusa. Sekrete-
raren fick i uppgift att bevaka ärendet med Skånska gruppen. Om det fungerar så är det tänkbart 
att lägga två fältskjutningar på Kubusa en på våren och en på hösten 2017. Hemställan och beslu-
tet från P7 bifogas originalprotokollet. 

7. Årsmöte 2016-03-30 
a) Årsmöte skall avhållas på Lilis Tallrik på Blockvägen 10 i Dalby. Styrelsen beslutade att det 
skulle serveras dagens rätt, öl/läsk, kaffe och kaka. För de som vill ha mat kostar det 100:-/person. 
Styrelsen beslutade att Kretsen skall stå för kostnaden av lokalen samt styrelsens och revisorernas 
måltid efter årsmötet. 
Dagordning och kallelse till årsmötet godkändes. Då kallelsen skickas ut till årsmötet skall det 
framgå i mejlet, att bifogade filer skall skrivas ut och överlämnas till de deltagare från föreningen 
,som skall delta på årsmötet eftersom det kommer att finnas en begränsad tillgång av överexemplar 
på årsmötet. 

b) Förslag på verksamhetsberättelsen för 2015 gicks igenom. Efter små justeringar godkändes 
verksamhetsberättelsen för att framläggas på årsmötet. 
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c) Bilaga 1 i verksamhetsberättelsen, "Resultatlista 2015", gicks igenom och efter vissa smärre ju-
steringar godkändes handlingen att användas vid prisutdelningen på årsmötet. 

d) Medlemsavgift för Kretsens föreningar under 2017 föreslogs till 100:-/år. Förslaget kommer att 
framläggas på årsmötet. 

e) Förslaget på ersättningar och anmälningsavgifter för 2017 diskuterades. För fältskjutning gevär 
gäller distriktets regler för anmälningsavgifter. i övrigt gäller för gevär bana, korthåll bana och fält 
som genomförs för Malmö-Ystad Skyttekrets skall anmälningsavgiften vara 50:- för G15-G17, K11-
K17, KF11-KF17 och för övriga 100:-. Förslaget godkändes för att framläggas på årsmötet. 

f) Inga förtjänstmedaljer kommer att delas ut i år. 

g) Tidpunkt då motioner och avsägelser skall vara sekreteraren och valberedning tillhanda är sen-
ast tre veckor innan årsmötet vilket innebär den 9 mars. 

h) Avsägelse har inkommit från Stig Fors. Valberedningen hade kontaktat övriga som stod i tur att 
avgå och alla kommer att fortsätta och är villiga till omval. 1 K-pistsektionen har Stig Anderberg av-
sagt sig omval och nytt förslag på ledamot är Per Danilsson, Revinge. Valberedningen föreslår att 
inte ersätta Stig Fors utan att dessa uppgifter läggs på sekreteraren tillsvidare. 

i) Inga gäster kommer att bjudas in. 

8. Övriga ärenden 
a) Christer Alriksson har gått bort och Kretsen har skickat en bukett till hans bår 

b) Trumma och toner till skrivaren samt papper behöver köpas in. Styrelsen beslutade att sekrete-
raren avgör själv om det skall köpas ny skrivare eller bara trumma och toner till nuvarande skrivare. 

c) För fältskjutningen i mars i Hardeberga stenbrott är samlingslokalen Hardeberga BK:s klubblokal 
klar. Lokalhyran för Hardeberga BK:s klubblokal bekostas av kretsen. Göran har skickat mejl till 
Landskrona, Malmö och Dagstorp-Lilla Harrie med förfrågan om att hjälpa till med fältskjutningen i 
Hardeberga. 
Malmö skg vill ha ett dubbelmål för kikarskyttarna som extra träning och att den ena figuren skulle 
vara ett plåtmål. Styrelsen beslutade att i så fall skall målet ligga helt utanför tävlingen. Styrelsen 
beslutade också att det är upp till tävlingsledaren att besluta om Malmö skg önskemål går att ge-
nomföra med hänsyn till säkerhet och plats. 

9. Nästa möte 
Nästa möte blir den 30/3 2016 kl. 1800 på Lilis Tallrik i Dalby i samband med årsmötet. 

10. Mötets avslutning 
Ordförande tackade för visat intresse och förklarade sammanträdet avslutat. 
Efter mötet bjöds deltagarna på en enkel förtäring. 

Sekreterare 
Kjell-Åke Nordström 
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