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Protokoll fört vid styrelsesammanträde 
hos Bertil Nilsson i Höllviken 
2017-12-06 

Närvarande: Sandy Heinmark, Kjell-Ake Nordström, Bertil Nilsson, Rolf Bengtsson, Göran Olsson, 
och Kent Palsson 

Frånvarande: Mats Johansson och Petra Andersson. 

1. Mötets öppnande 
Ordförande, Sandy Heinmark tackade Bertil och Kerstin för att vi fick komma till Höllviken och häl-
sade de närvarande välkomna och förklarade mötet öppnat. Därefter hölls en tyst minut för Tore 
Jönsson som avled den 14/10 2017 och Stig Fors som avled den 19/11 2017. Ordförande har känt 
Tore sedan 60-talet och Stig sedan veteranradets tid där han var ordförande. Sandy, Kjell-Ake och 
Rolf deltog vid Tores begravning den 10/11 och Kjell-Ake, Bertil och Rolf kommer att delta i Stigs 
begravning den 8/12. 

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

3. Föregående mötes protokoll (2017-09-18) 
Protokollet godkändes och lades till handlingarna. 

4. Skrivelser 
Inga skrivelser hade inkommit. 

5. Ekonomi 
a) Kretsen har en god ekonomi. I dagsläget ligger arets rörelseresultat pa + 9 139:-. Skaneförbun-
dets prispengar för fält gevär 2017 är i huvudsak utbetalda utom för de danska skyttarna som 
kommer att fa sina prispengar vid 2018 ars första fältskjutningar samt nagra andra utgifter. 

6 Årets fältskjutningar inom kretsens geografiska område 
Planlagda fältskjutningar för 2017 var Hardeberga, Dalby och Kabusa. Tyvärr fick vi inte tillstand av 
försvarsmakten att lana Kabusa skjutfält den 29/10 och övriga skjutfält fick vi inte heller nagot till-
träde till. Konsekvensen blev att under 2017 genomfördes endast 4 st fältskjutningar gevär inom 
Skaneförbundet. 
Kretsmästerskap Korthall fält gick i Dalby stenbrott den 3/9. 
Kjell-Ake Nordström som ansvarade för sekretariatet vid "vara" tävlingar med 6,5 gevär framförde 
ett stort tack till arrangerande föreningar och till kassör Bertil Nilsson, som hjälpt till i sekretariatet, 
för ett bra arbete. 

7. Kretsmästerskap K-pist fält och ändringar av TB 09 
Den 21/10 genomfördes Malmö-Ystad Kretsens mästerskap fält för K-pist. Tävlingen genomfördes 
pa 4+3 mal trots att tävlingsledaren hade fatt uppgifter pa att det skulle vara 5+3 mal enligt TB 09. 
Sektionsledaren Mats Johansson vill via mejl ta upp fragan i styrelsen om mästerskapet skall god-
kännas som giltigt eller inte, eftersom det är inte första gangen som man frangar tävlingsbestäm-
melserna. Styrelsen beslutade godkänna tävlingen med motivet att det är svart att lägga en ny. 
En följd av ovanstaende är en ändring av TB 09 som innebär att ordet "skall" ersätts med ordet 
"bör". Med denna ändring är det flexibelt med antal mal till grundomgangen. Styrelsen beslutade att 
godkänna revideringen att gälla fran och med 2018. 
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8. Inköp av förtjänstmedaljer. 
Det har inkommit förslag pa utdelning av förtjänstmedaljer till 2 personer. Idag finns det bara 1 st 
kvar. Styrelsen beslutade att inköpa 10 st. 

9. Information om 2017 års tävlingsprogram 
Sekreteraren informerade om att programmet är preliminärt. Det som berör Malmö-Ystad Skytte-
krets är tva st fältskjutningar pa hösten och en pa varen, Hardeberga den 11/3, Dalby den 7/10 som 
grupp 1 arrangerar och Kabusa den 28/10 som grupp 2 arrangerar. Kretsmästerskap fält genom-
förs i samband med distriktsmästerskap pa Ravlunda den 15/4. 
Kabusa. Ravlunda och Rinkaby har beställts av Lars Lennartsson, som är Skaneförbundets kon-
taktperson med Försvarsmakten. 
Vid möte med Skanska gruppen i november sade Försvarsmakten nej till att lana ut skjutfälten för 
2018. Motivet till detta är att Högkvarteret inte har denna punkt (att stödja de frivilliga organisation-
erna) med i sin order till förbanden för verksamheten 2018. Lars Lennartsson hade gjort ett förslag 
till skrivelse till Skyttesportförbundet. som han redovisade vid Gevärssektionens styrelsemöte den 
22/11. Skrivelsen skall skickas till Skyttesportförbundet som i sin tur far ta upp fragan med Hög-
kvarteret. Detta kan komma att fördröja fastställandet av 2018 ars tävlingsprogram samt anmäl-
ningar fran föreningarna till deltävlingarna i fältskytte för gevär. 
SM Fältskjutning genomförs i Essunge den 8/4. 
SM Banskjutning senior och veteran i Upsala den 25-26/8. 
DM Banskjutning gevär, liggande, kommer att genomföras i Kristianstad den 3/6 och ställning den 
19/8 i Landskrona. 

Kretsmästerskap K-pist ställningar och liggande samt fält aterkommer Mats Johansson med tid-
punkter. 
Kretsmästerskap korthall liggande och ställning arrangerar Falsterbo-Vellinge och skall genomföras 
den 11/8. Kretsmästerskap korthall fält sker i samband med DM korthall och den del som gar inom 
gamla M-förbundets geografiska omrade. Datum och plats är ännu inte klart. 
Kjell-Ake skickar ut almanacka till kretsens föreningar angaende kretsens tävlingar 2018 när alla 
datum är klara 

10. Kretsens årsmöte 2018 
a) Datum fastställdes till onsdagen den 21/3. 
b) Platsen fastställdes till Lillis Tallrik i Dalby. Lokalhyra 600:-. Sekreteraren beställer lokalen och 
skickar ut ett förhandsmeddelande om arsmötesdagen till föreningarna. Maten som kommer att 
serveras skall vara dagens rätt till ett pris av 100:-/person. 
c) Mats Johansson skickar verksamhetsberättelsen för K-pist till sekreteraren sa fort som möjligt. 
d) Det beslutades att de individuella priserna (ca 25 st) skall vara 150:-/person. 

11. Övriga ärenden 
a) Bertil ställde fragan vad som skall ske med de priser som finns. Det är gamla priser som har gra-
vyr. Det behövs 2 vandringspriser ett till korthall och ett till K-pist. De stora tennfaten skrotas/säljs 
eller skänks till Skivarps skytteförening. Övriga priser behalls tillsvidare. 
b) Bertil ställde fragan om vad som skall ske med gamla kassaböcker och protokoll. Bertil förslog 
att det kanske kan förvaras pa landsarkivet i Lund. Bertil kommer att kontrollera dessa möjligheter. 
Styrelsen beviljade detta men att det skall tas upp pa arsmötet som en punkt. 
c) Bertil informerade om att Herröds skf inte har betalat medlemsavgift för 2017. Bertil kontaktar 
föreningen. 
d) Sekreteraren informerade om att arsmöte i Skaneförbundet är den 14 mars i Höör och Gevärs-
sektionens arsmöte den 8 mars i Össjö. 
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12. Nästa möte 

Nästa möte blir torsdagen den 15/2 2018 kl 1800 hos Kjell-Ake Nordström i Rydsgard. 

13. Mötets avslutning 

Ordförande tackade för aret som gatt och önskade alla en God Jul och Ett Gott Nytt Ar och tackade 

för visat intresse och förklarade sammanträdet avslutat. 

Efterat bjöds deltagarna pa en förtäring som tillhör julen. Ett stort tack till Bertil och Kerstin för 

mycket god förtäring. 

Vid protokollet 

1‘44-z7:-. 
ekreterare 

Kjell-Ake Nordström 

Justeras: 

/i-~e 
Ordförande 

Sandy Heinmark 
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