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Protokoll fört vid styrelsesammanträde 
hos Kjell-Ake Nordström i Rydsgard 
2017-09-18 

Närvarande: Sandy Heinmark, Kjell-Ake Nordström, Petra Andersson, Rolf Bengtsson, Bertil Nils-
son, Kent Palsson och Mats Johansson. 

Frånvarande: Göran Olsson och hedersordförande Tore Jönsson. 

1. Mötets öppnande 
Ordförande Sandy Heinmark hälsade de närvarande välkomna och tackade Kjell-Ake och Anne-

 

Marie för att vi fick komma till Rydsgard och förklarade mötet öppnat. 

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

3. Godkännande av dagordningen 
Dagordningen godkändes med tillägg av tva punkter under övrigt. 

4. Protokoll från föregående möte (2017-06-20) 
Protokollet godkändes och lades till handlingarna. 

5. Skrivelser 
Kassören hade fatt en skrivelse fran SE-banken angaende global identifieringskod som gäller alla 
företag och juridiska personer som handlar med värdepapper. Styrelsen beslutade att avvakta 
denna skrivelse till ett senare tillfälle när kassören har pratat med SE-banken och fatt mer informa-
tion om vad som gäller för föreningen. 

6. Ekonomi 
a) Kretsen har en god ekonomi. I dagsläget ligger arets rörelseresultat pa + 5 420:- och arets resul-

 

tat inklusive aktieutdelning pa + 19 461,50. 

7. Rapport från genomförda Kretsmästerskap K-pist och Korthåll 
För K-pist är 2 st kretsmästerskap genomförda. Antal deltagare var som 2016. Fältskjutningen är 

kvar som kommer att genomföras den 25/11 pa Revingehed. Malmö SKG har numera ocksa K-
pistskyttar. 

Korthall har genomförts pa bana, bade liggande och ställning. Antal deltagare var som 2016. Kort-
hall fält för juniorer (TB 10 B) genomfördes i Dalby Stenbrott den 3/9. En deltagare. 

8. Lägesrapport för årets återstående fältskjutning 
Göran Olsson har rapporterat att läget för fältskjutningen i Dalby Stenbrott den 15/10 är bra. Förbe-
redelserna är igang. Detta är arets sista fältskjutning vilket innebär att slutresultaten för deltävling-
arna kommer Kjell-Ake att sammanställa och lämna underlag till kassören för utbetalning av pris-
pengar. Göran har varit i kontakt med Sandy angaende figurer och det finns. Bertil kommer att 
hjälpa till i sekretariatet vid fältskjutningen i Dalby Stenbrott. 

Pre!01, 0,  1 C9'8 tior. 
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9. Beslut angående administration av fältskjutningar gevär 2018 
För de 2-3 fältskjutningar som kommer att genomföras inom kretsens geografiska omrade 2018 
beslutades att kretsens kassör skall administrera den ekonomiska biten. Det beslutades ocksa att 
kretsens kassör skall administrera den ekonomiska delen (ta in anmälningsavgifter och dela ut 
prispengar) för Skaneförbundets deltävlingar, Cup-, Division-, Fadder- och Familjetävling. 
Kretsens tävlingssekreteraren kommer att administrera tävlingarna inom kretsens geografiska om-
rade och deltävlingarna. 

10. Förslag på fältskjutningsplatser/terräng/arrangörer för gevär 2018 
För fältskjutningar inom Malmö-Ystad Skyttekrets geografiska omrade är förslagen följande: 11/3 i 
Hardeberga (grupp/), 7/10 Dalby (grupp 1) och 28/10 i Kabusa (grupp 2). Dessa 3 tävlingar är med 

5 mal. Far vi inte tillåtelse att lana Kabusa sa maste den femte tävlingen genomföras pa Rinkaby al-
ternativ Ravlunda med arrangör fran föreningarna i f.d. Kristianstadförbundet. 
Övriga 2 fältskjutningar kommer att genomföras pa Rinkaby den 18/2 alt. 11/2 och pa Ravlunda 
(DM. Kretsmästerskap) den 15/4 alt. 22/4 med arrangör fran f.d. Kristianstadförbundet. 

11. Övriga ärenden 
a) Sekreteraren rapporterade fran 300 m gruppens möte den 12/9. Nagot svar fran försvarsmakten 
angaende bokning av skjutfält har inte inkommit. 
Malmö Skyttegille har haft en utbildning i fältskjutning för kikarskyttar. 20 st skyttar var anmälda. 
Kursen var bade teoretisk och praktiskt. Det var ocksa examination till gevärsskyttekortet. 
Det kommer att anordnas en kurs för banläggare i fältskjutning. Kursen riktar sig till kikarskyttar och 
om intresse finns för de som lägger fältskjutning idag. Dan Hovang planerar kursen. 
Säkerhetsutbildning, som Bengt Bengtsson genomförde 2016, kan bli aktuellt igen om intresse 

finns. 
Nästa möte i 300 m gruppen är den 30/11. 

b) Sekreteraren förslog en ändring av TB 10 B som idag gäller ett mästerskap i korthall fält för klas-

serna KF 11 - KF 15. Förslaget innebär att det skall vara ett mästerskap för alla klasser som indelas 

i 3 st mästerskapsklasser. Styrelsen beslutade att prova detta under 2018 och därefter utvärdera. 

12. Nästa möte 
Nästa möte blir onsdagen den 6/12 2017 kl. 1800 hos Bertil Nilsson i Höllviken. 

13. Mötets avslutning 
Ordförande tackade för visat intresse och förklarade sammanträdet avslutat. 
Efterat bjöds deltagarna pa en enkel förtäring. 

Vid protokollet 
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