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Protokoll fört vid styrelsesammanträde i 
Dalby på Lilis Tallrik 2017-03-28 i sam-
band med årsmötet. 

Närvarande: Sandy Heinmark, Kjell-Åke Nordström, Bertil Nilsson, Petra Andersson, Rolf Bengts- 
son och hedersordförande Tore Jönsson. 
Frånvarande: Göran Olsson, Mats Johansson och Börje Lindh& 

1. Ordförande Sandy Heinmark hälsade de närvarande välkomna och förklarade mötet öppnat. 

2. Till att justera dagens protokoll valdes Rolf Bengtsson. 

3. Föregående mötes protokoll (2017-02-07) godkändes och lades till handlingarna. 

4. Skrivelser 
Rolf Bengtsson informerade om att det inkommit en avsägelse från Börje Lindh& vilken godkän- 
des. 

5. Årsmötet 
a) Styrelsen beslutade att Kjell-Åke Nordström och Bertil Nilsson skulle förrätta prisutdelningen 
vid årsmötet. Priser ej avhämtade inom en månad efter årsmötet tillfaller kretsen. 
b) Det fanns inga inkomna motioner. 

SAMMANTRÄDET AJOURNERADES TILL EFTER ÅRSMÖTET  

Närvarande: Sandy Heinmark, Kjell-Åke Nordström, Bertil Nilsson, Petra Andersson, Rolf Bengts- 
son och hedersordförande Tore Jönsson. 
Frånvarande: Göran Olsson, Mats Johansson och Kent Pålsson. 

6. Styrelsen konstituerades för 2017 enligt följande: 
Vice ordförande 
Kassör 
Tävlingssekreterare 
Kretssekreterare 
Vice kretssekreterare 
Kontaktperson med Skånes Skyttesportförbund 
Kontaktperson med försvarsmakten 
Materielförvaltare 

Styrelsens ledamot och tillika 
sammankallande i valberedningen 
Ansvarig för serietävlingar korthåll 

Mats Johansson 
Bertil Nilsson 
Kjell-Åke Nordström 
Kjell-Åke Nordström 
Petra Andersson 
Kjell-Åke Nordström 
Kjell-Åke Nordström 
Sandy Heinmark och Tommy 
Andersson 

Rolf Bengtsson 
Vilande 

7. Beslöts att Malmö-Ystad Skyttekrets firmatecknare är ordförande Sandy Heinmark och kassör 
Bertil Nilsson som tecknar firman var för sig, med rätt att teckna kassa och bank samt att av-
sluta och öppna konto. 
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8. Den årliga ersättningen för telefon- och expeditionskostnader för befattningshavare i kretssty-
relsen under 2017 beslutades enligt följande: 

* Kassör 995:- som årsersättning 
* Kretssekreterare 995:- som årsersättning 
* Administratör i k-pistsektionen 500:- som årsersättning 
* Expeditionspersonal vid kretsens tävlingar 200:-/tävling och person 
* Körersättning 18,50/mil 

9. Övriga ärenden. 
a) Sekreteraren informerade om att den 18/4 kommer Skåneförbundets 300 m grupp att ha ett 
möte. Det kommer då bl.a. att diskuteras arrangörer och tidpunkter för fältskjutning 2018. Mål-
sättningen är 5 fältskjutningar för 2018. Frågan är om Malmö-Ystad Skyttekrets kan arrangera 2 
eller 3 stycken fältskjutningar i Hardeberga, i Dalby och eventuellt på Kabusa. Försvarsmakten 
skall ha in beställningar/önskemål om skjutfälten senast vecka 0717. 
Eftersom Göran Olsson var förhindrad att närvara vid styrelsemötet har sekreteraren varit i kon-
takt med Göran innan mötet. Göran meddelade att Hällestad-Dalby är positiv till att genomföra 
fältskjutning i Hardeberga stenbrott i mars och i Dalby stenbrott i början av oktober 2018 under 
förutsättning att vi får komma till i stenbrotten. Vi diskuterade även frågan, om vi inte får låna 
Kabusa skjutfält och om det inte går att genomföra 2 st fältskjutningar på Ravlunda med före-
ningar i f.d. Kristianstadförbundet som arrangör, så menar Göran att det är tänkbart att genom-
föra 2 st fältskjutningar i Hardeberga, en i mars och en i oktober. 

10. Nästa möte beslutades att vara hos Rolf Bengtsson den 20/6 2017 kl. 1800. 

11. Ordförande tackade för visat intresse och förklarade sammanträdet avslutat. 
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