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Protokoll fört vid styrelsesammanträde
hos Kjell-Ake Nordström i Rydsgard
2018-02-15
Närvarande:

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

Frånvarande:

Mats Johansson och Petra Andersson.

1.

Mötets öppnande
Ordförande Sandy Heinmark hälsade de närvarande välkomna och tackade Anne-Marie och KjellAke 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.

Föregående mötes protokoll (2017-12-06)
Protokollet godkändes och lades till handlingarna.

4.

Skrivelser
Sekreteraren läste upp ett tackkort fran familjen Fors för Kretsens deltagande vid begravningen efter Stig Fors.

5.

Ekonomi
a) Resultat- och balansräkning för 2017. Rörelseresultatet för 2017 blev -6 367,50. Arets resultat
blev totalt med ränteintäkter och aktieutdelning +8 084,62. Kretsen har en god ekonomi.
b) Kretsen kommer att sta som arrangör för 2 fältskjutningar under 2018. Kassören skickar ut ett
budgetförslag för 2018 till styrelsen.

6.

Inköp av förtjänstmedaljer
Kassören har fatt in prisuppgift fran Sporrong för 10 st medaljer i äkta silver. Dessa skulle kosta
10 187:- inklusive moms. 5 veckors leveranstid. Styrelsen beslutade att inköpa 10 st.

7.

Årsmöte 2018-03-21
a) Arsmöte skall avhallas pa Lilis Tallrik pa Blockvägen 10 i Dalby. För de som vill ha mat kostar det
100:-/person. Styrelsen beslutade att Kretsen skall sta för kostnaden av lokalen samt maltiden för
styrelsen, revisorerna och mottagarna av förtjänstmedalj.
Dagordning och kallelse till arsmötet godkändes. Da kallelsen skickas ut till arsmötet skall det
framga i mejlet, att bifogade filer skall skrivas ut och överlämnas till de deltagare fran föreningen
som skall delta pa arsmötet eftersom det kommer att finnas en begränsad tillgang av överexemplar
pa arsmötet.
b) Förslag pa verksamhetsberättelsen för 2017 gicks igenom som godkändes för att framläggas pa
arsmötet.
c) Bilaga 1 i verksamhetsberättelsen, "Resultatlista 2017", gicks igenom och efter vissa smärre justeringar godkändes handlingen att användas vid prisutdelningen pa arsmötet.
d) Medlemsavgift för Kretsens föreningar under 2019 föreslogs till 100:-/ar. Förslaget kommer att
framläggas pa arsmötet.
e) Förslaget pa ersättningar och anmälningsavgifter för 2019 diskuterades. Ersättning Gevär banskjutning övrig markering höjs fran 10:- till 20:-. Med denna justering godkändes förslaget att framläggas pa arsmötet.
f) Det hade inkommit förslag att tilldela Malmo-Ystad Kretsens förtjänstmedalj till Göran Olsson och
Gunnar Larsson, Hällestad-Dalby för deras engagemang att arrangera fältskjutningar i Dalby och
Hardeberga stenbrott. Styrelsen beslutade att tilldela förtjänstmedalj till Göran och Gunnar. Förtjänstmedaljerna skall överlämnas pa arsmötet. Sekreteraren skickar ut inbjudan.
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g) Tidpunkt da motioner och avsägelser skall vara sekreteraren och valberedning tillhanda är senast tre veckor innan arsmötet vilket innebär den 1 mars.
h) Valberedningen hade kontaktat de som stod i tur att avga men svar hade inte inkommit om de är
villiga till omval. Valberedningen i samarbete med Bertil Nilsson fortsätter sitt arbete att försöka hitta
ytterligare en suppleant som skjuter korthall.
i) Gunnar Larsson ska bjudas in som gäst för att mottaga förtjänstmedalj.
8.

Årets tävlingsprogram
a) Nagon fältskjutning pa Rinkaby blev det inte den 18/2 eftersom vi inte fick tillstand att lana skjutfältet.
Tillgang till Ravlunda och Kabusa skjutfält under april och oktober för att genomföra fältskjutningar
är omöjligt enligt Försvarsmakten. Istället blir det fältskjutningar pa Rinkaby den 15 april och den 28
oktober med föreningar i norra och nordöstra Skane som arrangörer. Göran Olsson informerade
om ett möte med Sydsten angaende fältskjutningar i Stenbrottet i Dalby vilket innebär att all fältskjutning är slut i Dalby Stenbrott. Undersökning pagar att fa skjuta ytterligare en gang i Hardeberga den 7 oktober istället för i Dalby. Under 2018 blir det bara 4 st fältskjutningar. En fältskjutning
i Hardeberga 11 mars, en pa Rinkaby den 15 april, en i Hardeberga den 7 oktober och en pa
Rinkaby den 28 oktober.
Hällestad/Dalby och Sövde-Blentarp bildar ett divisionslag som kommer att heta Sövde-Dalby.
b) Kretsmästerskap korthall bana kommer att genomföras 9/6 i Vellinge istället för 11 augusti da det
är DM korthall bana i Dagstorp för alla klasser.

9.

Övriga ärenden
a) Kassören informerade om att gamla kassaböcker finns nu pa Landsarkivet i Lund. Där finns
ocksa plats för protokoll. Kostnaden är 400:-/ar.
b) I ar är det bara grupp 1 som arrangerar fältskjutningar men de vill ha hjälp med ett mal i Hardeberga den 11/3 av grupp 2.
Göran ansag att det behövs kanske en översyn av arrangörsgruppernas indelning till nästa ar.
Grupperna skall i fortsättningen hjälpa varandra.
För fältskjutningen i mars i Hardeberga stenbrott är samlingslokalen Hardeberga BK:s klubblokal
klar.
c) Sekreteraren tog upp att det är dags att köpa in toner och trumma till kretsens laserskrivare till en
kostnad av 1 440:-. Styrelsen diskuterade om det inte är bättre att köpa en ny skrivare. Sekreteraren fick i uppgift att avgöra detta själv men med ett pristak pa max 4 000:-.

10. Nästa möte
Nästa möte blir den 21/3 2018 kl. 1800 pa Lilis Tallrik i Dalby i samband med arsmötet.
11. Mötets avslutning
Ordförande tackade för visat intresse och förklarade sammanträdet avslutat.
Efter mötet bjöds deltagarna pa en enkel förtäring.
Vid protokollet
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