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Protokoll fört vid styrelsesammanträde 
hos Rolf Bengtsson i Skurup 
2016-06-16 

Närvarande: 	Sandy Heinmark, Kjell-Åke Nordström, Bertil Nilsson, Rolf Bengtsson och hedersord- 
förande Tore Jönsson. 

Frånvarande: Petra Andersson, Göran Olsson, Mats Johansson och Börje Lindhe. 

1. Mötets öppnande 
Ordförande Sandy Heinmark hälsade de närvarande välkomna och tackade Rolf och Britten för att 
vi fick komma till Skurup och förklarade mötet öppnat, 

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

3. Föregående mötes protokoll (2016-03-30) 
Protokollet godkändes och lades till handlingarna. 

4. Skrivelser 
Inga skrivelser hade inkommit. 

5. Ekonomi 
a) Kretsen har en god ekonomi. I dagsläget var rörelseresultatet +9 256,50. 

b) Alla 25 föreningarna har betalt sin medlemsavgift för 2016. 

6. Läget för höstens fältskjutningar gevär (Kabusa och Trelleborg) 
Den 9/10 är det fältskjutning på Kabusa. Rolf har pratat med personalen på skjutfältet och där 
fanns inga problem. Sandy, Rolf, Tommy och Adolf kommer att titta på skjutplatserna någon gång i 
augusti. Grupp 2 svarar för 4 mål och grupp 1 svarar för 3 mål. Möte med Skånska gruppen kom-
mer att ske i slutet på augusti. 
Den 30/10 är det fältskjutning i Trelleborg. Planering pågår och Sandy, Rolf med hjälp från Trelle-
borgs Friv. Skf lägger fältskjutningen. 

7. Kretsmästerskap bana Korthåll 
Enligt utskickad almanacka för 2016 skall det vara kretsmästerskap den 6/8. Bertil skickar inbjudan 
och anmälan samt svarar för tävlingens genomförande. 

8. Övriga ärenden 
a) Skjutförbud på skjutbanor diskuterades. Skurups skjutbana är nu godkänd och arbete pågår i 
Eslöv för att få den skjutbanan godkänd. 
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b) Ny adresslista för styrelsen är utskickad. Bertils mejladress är fortfarande fel. Ny lista kommer att 
skickas ut. 

c) Sekreteraren meddelade att en ny hemsida är under utveckling. 

9. Nästa möte 
Nästa möte blir tisdagen den 20/9 2016 kl 1800 hos Kjell-Åke Nordström i Rydsgård. 

10. Mötets avslutning 
Ordförande tackade för visat intresse och förklarade sammanträdet avslutat. 
Efteråt bjöds deltagarna på en förtäring som tillhör midsommar. 

Vid protokellet 
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