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Protokoll fört vid styrelsesammanträde 
hos Kjell-Åke Nordström i Rydsgård 
2016-09-20 

Närvarande: Sandy Heinmark, Kjell-Åke Nordström, Petra Andersson, Rolf Bengtsson, Bertil Nils-
son, Mats Johansson, Göran Olsson och hedersordförande Tore Jönsson. 

Frånvarande: Börje Lindhå. 

1. Mötets öppnande 
Ordförande Sandy Heinmark hälsade de närvarande välkomna och tackade Kjell-Åke och Anne- 
Marie 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. Godkännande av dagordningen 
Dagordningen godkändes. 

4. Protokoll från föregående möte (2016-06-16) 
Petra meddelade att skjutbanan i Eslöv är nu godkänd. Protokollet godkändes och lades till hand- 
lingarna. 

5. Skrivelser 
Inga skrivelser hade inkommit. 

6. Ekonomi 
a) Kretsen har en god ekonomi. I dagsläget ligger årets rörelseresultat på + 23 869,25 inklusive ak- 
tieutdelning. 

7. Rapport från genomförda Kretsmästerskap K-pist och Korthåll 
För K-pist är 2 st kretsmästerskap genomförda och fältskjutningen är kvar som kommer att genom- 
föras den 15/10 på Revingehed. Antal deltagare var som 2015. 
Korthåll har genomförts i bana, både liggande och ställning. Antal deltagare var som 2015. 

8. Lägesrapport för årets återstående fältskjutningar 
Sandy och Rolf rapporterade att förberedelserna för fältskjutningen på Kabusa den 9/10 är i full 
gång. Rolf, Tommy, Sandy och Adolf arbetar med banläggningen. Grupp 1 kommer att svara för 
mäl 1-5 och gri.app 2 för mål 6-7. De föreningar som skall vara funktionärer är kontaktade. I skjutor-
dern från P7 framgår att det skall finnas en biträdande skjutstationschef. Säkerhetschefen Stefan 
Mitkiewicz har begärt in namn på stationschefer och biträdande stationschefer. Adolf har haft möte 
med säkerhetschefen från P7. Säkerhetschefen har tittat på kartan för målen och hade vissa syn-
punkter. 

Kabusa kommer att ha 7 mål vilket innebär att vårt Kretsmästerskap kommer att genomföras där. 

Rolf och Sandy rapporterade att terrängen för fältskjutningen i Trelleborg den 30/10 var klar och öv-
riga detaljer skall man börja arbeta med efter fältskjutningen på Kabusa. 
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9. Beslut angående administration av fältskjutningar gevär 2017 
För de 3 fältskjutningar som kommer att genomföras inom kretsens geografiska område 2017 be-
slutades att kretsens kassör skall administrera den ekonomiska biten. Det beslutades också att 
kretsens kassör skall administrera den ekonomiska delen (ta in anmälningsavgifter och dela ut 
prispengar) för Skåneförbundets tävlingar, Cup-, Division-, Fadder- och Familjetävling. 

10. Förslag på fältskjutningsplatser/terräng!arrangörer för gevär 2017 
För fältskjutningar inom Malmö-Ystad Skyttekrets geografiska område är förslagen föl-
jande: 12/3 i Hardeberga (grupp!), 15/10 Dalby (grupp 1) alt Kabusa (grupp 2+1) och 29/10 
i Trelleborg (grupp 2). Dessa 3 tävlingar är med 5 mål. Sandy och Rolf pratar med Stig 
Svensson i Trelleborg om den 29/10. Sekreteraren fick i uppgift att beställa Kabusa för 
2017. Får vi tillåtelse att låna Kabusa är det möjligt att byta Dalby mot Kabusa. 
Övriga 2 fältskjutningar kommer eventuellt att genomföras på Rinkaby i februari och på 
Ravlunda (DM, Kretsmästerskap) i april. 

11. Övriga ärenden 
a) Sandy hade funderat på arrangörsersättningen för fältskjutning gevär. Idag är grundersättning 
för 5 mål 2 000:- och för 7 mål 2 000:-. Ett förslag är att schablonen skall istället vara ersättning per 
mål. Bertil föreslog att ersättningen skulle vara minst 400:-/mål. Styrelsen beslutade att lägga fram 
detta förslag på årsmötet. Ändring skall i så fall gälla från 2017. 

b) Lån av stoppur till skjutstationschefer vid fältskjutningar har framförts av några stationschefer. Ett 
analogt skytteur, med 15 sek kvar, kostar 785:-. Ett vanligt analogt stoppur kostar ca 500:-. Styrel-
sen beslutade att inköpa 8 st vanliga analoga stoppur som kan lånas ut vid fältskjutningarna till-
sammans med radioapparaterna. Kassören köper in 8 st. 

12. Nästa möte 
Nästa möte blir onsdagen den 7/12 2016 kl. 1800 hos Bertil Nilsson i Höllviken. 

13. Mötets avslutning 
Ordförande tackade för visat intresse och förklarade sammanträdet avslutat. 
Efteråt bjöds deltagarna på en enkel förtäring. 
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/Sekreterare 
Kjell-Åke Nordström 
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