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Protokoll fort vid styrelsesammantrade 
has Bertil Nilsson i H011viken 
2016-12-07 

Närvarande: 	Sandy Heinmark, Kjell-Ake Nordstrom, Bertil Nilsson. Rolf Bengtsson, BOrje Lindhé 
och Petra Andersson 

Frànvarande: Goran Olsson, Mats Johansson och Tore Jbnsson. 

1. Mötetsöppnande 
OrdfOrande, Sandy Heinmark tackade Bertil och Kerstin fOr att vi fick komma till H011viken och hal-
sade de narvarande välkomna och fOrklarade mOtet Oppnat. 

2. Val av justeringsman 
Rolf Bengtsson valdes att tilisammans med ordfOrande justera protokollet. 

3. Foregàende motes protokoll (2016-09-20) 
Protokoilet godkandes och lades till handlingarna. 

4. Skrivelser 
Inga skrivelser hade inkommit 

5. Ekonomi 
a) Kretsen har en god ekonomi. I dagslaget ligger arets rOrelseresultat pa -98:-. SkanefOrbundets 
prispengar fOr fält gevar 2016 är i huvudsak utbetalda utom fOr de danska skyttarna som kommer 
att fa sina prispengar i februari 2017. 

6 	Arets faltskjutningar mom kretsens geografiska omràde 
Planlagda faltskjutningar for 2016 var Hardeberga, Kabusa och Trelleborg. Tyvarr blev fältskjut-
ningen i Trelleborg den 30/10 inställd pa grund av att Trelleborgs Friv. SkF ej fick tiilständ av poli-
sen att genomfOra faltskjutningen eftersom det var mom detaljplanelagt omrade. Beskedet kom fran 
polisen pa eftermiddagen fredagen den 28/10. FOreningar sam hade anmält skyttar fick ett meji kl. 
16.30 fran Kjell-Ake Nordstrom att faltskjutningen i Trelleborg var inställd och att tavlingen istället 
skulle genomfors i Dalby stenbrott den 27/11. 
Sekreteraren meddelade, att ett tack har framfOrts fran SkanefOrbundets gevarssektion till MalmO-
Ystad Skyttekrets for all det gick att med kart varsel ordna en ny faltskjutning. Kjell-Ake NordstrOm 
som ansvarade fOr sekretariatet vill ocksa framfOra ett stort tack fOr ett gott arbete till alla som var 
med och arrangerade tavlingen i Dalby stenbrott. 

7. Information om 2017 àrs tavlingsprogram 
Sekreteraren informerade am all pragrammet är preliminart. Det sam beror MalmO-Ystad Skytte-
krets ärtva stfa!tskjutningar pa hosten och en pa varen, Hardeberga den 12/3. Dalby den 15/10 
sam grupp 1 arrangerar och fOrhoppningsvis Kabusa eller Ravlunda den 29/10 sam grupp 2 arran-
gerar. Kabusa eller Raviunda kommer att beställas av Bengt Nilsson, Kristianstad, sam är Skane-
fOrbundets kontaktpersan med FOrsvarsmakten. Styrelsen beslutade att vara beredd pa en kostnad 
fOr att fa tillträde till Kabusa. Summan kommer att beslutas da vi vet att vi far tillträde pa Kabusa 
skjutfalt 
Kretsmasterskap fált genomfors i samband med distriktsmasterskap pa Ravlunda den 9/4. FOrbun-
dets tavlingsprogram skaU vara klart fOre jul. 
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DM Banskjutning gevar, liggande, kommer att genomforas i Skurup den 1 1/6. For DM Banskjutning 
gevär. stallning, ar inte platsen fastställd i dagslaget. 
Kretsmästerskap K-pist stallningar och liggande samt fält aterkommer Mats Johansson med dessa 
tidpunkter.  
Kretsmasterskap korthall liggande och staining arrangerar Faisterbo-Vellinge och skall genamfOras 
den 5/8. 
Kjeii-Ake skickar Ut almanacka till kretsens foreningar angaende kretsens tävlingar 2017 när datum 
for kretsmasterskap K-pist ar kar. 

8. Kretseris àrsmöte 2017 
a) Datum faststatldes till tisdagen den 28/3. 
b) Platsen fastställdes till Lillis Talirik i Dalby. Sekreteraren beställer lokalen. Maten som kommer att 
serveras skall vara dagens rätt. 
c) Mats Johansson skickar verksamhetsberätteisen fOr K-pist till sekreteraren sa fort som mOjiigt. 
d) Priser: 2 St silverskedar kvar som overgar till kassoren. Det besiutades att de individuella priser-
na (Ca 25 st) skall vara 150:-/person istället for silverskedar och bagare. 

9. Ovriga ärenden 
a) Petra Andersson informerade am att sakerhetsutbildning skall genomforas av Bengt Bengtsson 
pa skjutbanan i Skurup den 9/1 vid tva tillfällen. lnbjudan till foreningar har Petra skickat ut. 
b) FOr arrangorer som arrangerar faltskjutning med 5 eller 7 mal besiutades vid fOrra mOtet att er-
sattningen skall vara 400:-/mal fran och med 2017 vilket kommer att tas upp pa arsmotet 2017. 
Sandy Heinmark askar ersattning med 800:- extra som arrangorsarvode for arets faitskjutning pa 
Kabusa den 9/10 med 7 ma. som da är extra ersattning fOr mal 6 och 7. Styrelsen beslutade att 
beviija den äskade ersättningen pa 800:- till arrangorerna. 

10. Nästa mote 
Nästa mote biir onsdagen den 7/2 2017 ki 1800 has Kjell-Ake Nordstrom i Rydsgard. 

II. MOtets avslutning 
OrdfOrande tackade fOr aret som gatt och Onskade ala en God Jul och Ett Gott Nytt Ar och tackade 
fOr visat intresse och fOrklarade sammantradet avslutat. 
Efterat bjOds deltagarna pa en fortaring som tillhOrjulen. Ett start tack till Bertil och Kerstin fOr 
mycket god fortaring. 

Vid protokalet 
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