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Protokoll fört vid styrelsesammanträde 
hos Rolf Bengtsson i Skurup 
2017-06-20 

Närvarande: Sandy Heinmark, Kjell-Ake Nordström, Bertil Nilsson, Rolf Bengtsson, Kent Pålsson 
Petra Andersson, Göran Olsson och hedersordförande Tore Jönsson. 

Frånvarande: Mats Johansson. 

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 (2017-03-28) 
Protokollet godkändes och lades till handlingarna. 

4. Skrivelser 
Inga skrivelser hade inkommit. 

5. Ekonomi 
a) Kretsen har en god ekonomi. I dagsläget var rörelseresultatet +5 130:-. 

b) 24 föreningarna har betalt sin medlemsavgift för 2017, dock har Herröd inte betalt. 

6. Läget för höstens fältskjutningar gevär (Dalby) 
Den 15/10 är det fältskjutning i Dalby Stenbrott. Göran informerade om att planering pågår och 
Stenbrottet är bokat. Detaljer kommer vid nästa möte. 

7. Kretsmästerskap bana Korthåll 
Enligt utskickad almanacka för 2017 skall det vara kretsmästerskap den 5/8. Bertil skickar ut inbju-

 

dan och tar emot anmälan samt svarar för tävlingens genomförande. 

8. Övriga ärenden 
a) 300 m gruppen har haft möte 2017-04-18. Kontaktperson med Försvarsmakten är nu endast 
Lars Lennartsson eftersom Bengt Nilsson har avsagt sig uppdraget. Önskemål om att få disponera 
skjutfälten är lämnat till Försvarsmakten. 
Fältskjutningar 2018 är preliminärt 18/2 som alternativ 1 och som alternativ 2 den 11/2 på Rinkaby, 
DM preliminärt den 15/4 som alternativ 1 och som alternativ 2 den 22/4 på Ravlunda. För Malmö-
Ystad Skyttekrets är det preliminärt den 11/3 i Hardeberga, preliminärt den 7/10 i Dalby och den 
28/10 på Kabusa under förutsättning att vi får tillgång till Kabusa skjutfält. Om det inte går att ge-
nomföra en fältskjutning på Kabusa den 28/10 måste det läggas en fältskjutning på Ravlunda eller 
Rinkaby i oktober som arrangeras av krets och föreningarna i nordöstra Skåne. 
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b) Dan Hovang medlem i 300 m gruppen har erbjudit att kikarskyttarna kan hjälpa till med att lägga 
fältskjutningar. Han kontaktade Göran Olsson om detta och då föreslog Göran att de skulle ordnas 
en utbildning om hur man lägger upp en fältskjutning. Göran har vant kontakt med Adolf och han är 
villig att genomföra en sådan utbildning. Göran har skickat mejl om detta till 300 m gruppen som 
bör ansvara för en sådan utbildning. 

c) Bertil hälsade från Stig Fors som kände sig bättre idag då Bertil hade varit i kontakt med honom. 

9. Nästa möte 
Nästa möte blir måndagen den 18/9 2017 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 protokollet 

ekreterare 
Kjell-Åke Nordström 
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