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Protokoll fört vid styrelsesammanträde
hos Kjell-Åke Nordström i Rydsgård
2019-02-11
Närvarande:

Sandy Heinmark, Kjell-Åke Nordström, Bertil Nilsson, Göran Olsson, Rolf Bengtsson,
Rickard Nilsson och Mats Johansson.

Frånvarande:

Petra Andersson och Kent Pålsson.

1.

Mötets öppnande
Ordförande Sandy Heinmark hälsade de närvarande välkomna och tackade Anne-Marie och KjellÄke för att vi fick komma till Rydsgård och förklarade mötet öppnat.

2.

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

3. Föregående mötes protokoll (2018-12-05)
Protokollet godkändes och lades till handlingarna.
4.

Skrivelser
En skrivelse hade inkommit från Petra Andersson med avsägelse. Styrelsen godkände avsägelsen.
Sekreteraren har svarat på Revinge skf skrivelse som behandlas vid Kretsens styrelsemöte 201812-05. Svaret till Revinge skf var att styrelsen beslutade att avslå skrivelsen. Motivet till detta är att i
så fall skulle de fem punkterna gälla för alla föreningar och alla discipliner vilket kommer att urholka
kretsens ekonomi.

5.

Ekonomi
a) Resultat- och balansräkning för 2018. Rörelseresultatet för 2018 blev -22 091:-. Årets resultat
blev totalt med ränteintäkter och aktieutdelning -7 411,25. Kretsen har en god ekonomi.
b) Kassören presenterade ett förslag på budget för 2019. Kretsen kommer att stå som arrangör för
en fältskjutning under 2019. Styrelsen beslutade att framlägga budgetförslaget på årsmötet.

6.

Årsmöte 2019-03-27
a) Årsmöte skall avhållas på Lilis Tallrik på Blockvägen 10 i Dalby. För de som vill ha mat kostar det
110:-/person. Styrelsen beslutade att Kretsen skall stå för kostnaden av lokalen samt måltiden för
styrelsen, revisorerna och mottagaren av förtjänstmedalj.
Dagordning och kallelse till årsmötet godkändes. Då kallelsen skickas ut till årsmötet skall det
framgå i mejlet, att bifogade filer skall skrivas ut och överlämnas till de deltagare från föreningen
som skall delta på årsmötet eftersom det kommer att finnas en begränsad tillgång av överexemplar
på årsmötet.
b) Förslag på verksamhetsberättelsen för 2018 gicks igenom och efter vissa smärre justeringar
godkändes handlingen att framläggas på årsmötet.
c) Bilaga 1 i verksamhetsberättelsen, "Resultatlista 2018", gicks igenom och handlingen godkändes
att användas som underlag vid prisutdelningen på årsmötet.
d) Medlemsavgift för Kretsens föreningar under 2020 föreslogs till 100:-/år. Förslaget kommer att
framläggas på årsmötet.
e) Förslaget på ersättningar och anmälningsavgifter för 2020 diskuterades. Styrelsen godkände
förslaget, som är oförändrat, att framläggas på årsmötet.
f) Föreslogs att Malmö-Ystad Kretsens förtjänstmedalj tilldelas Petra Andersson som efter 16 år i
styrelsen avgår. Styrelsen beslutade att tilldela förtjänstmedalj till Petra. Förtjänstmedaljen skall
överlämnas på årsmötet. Sekreteraren skickar inbjudan till Petra.
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g) Tidpunkt då motioner och avsägelser skall vara sekreteraren och valberedning tillhanda är senast tre veckor innan årsmötet. Styrelsen beslutade att sista datum skall vara den 1 mars.
h) Valberedningen hade kontaktat de som stod i tur att avgå och svar hade inkommit att de är villiga
till omval utom Petra Andersson som har avsagt sig. Annette Jönsson, Genarp är tillfrågad och har
tackat ja till att väljas in i Kretsstyrelsen.
i) Som gäst på årsmötet inbjuds Petra Andersson.
7. Årets tävlingsprogram
a) DM fältskytte som skulle gått den 10/3 på Ravlunda blir en vanlig fältskjutning på 5 mål och DM
och kretsmästerskap med 7 mål flyttas till hösten den 13/10 på Ravlunda.
b) Fältskjutningen i Öved den 7/4 är Malmö-Ystad Skyttekrets arrangör och svarar för sekretariat,
mottagning av anmälan och anmälningsavgifter. Hjälp vid sekretariatet tävlingsdagen är preliminärt
Sandy Heinmark. Ansvarig för banläggning mm är Dan Hovang Malmö.
c) Göran Olsson informerade om korthållsfältskjutningen på Spillepengen den 12/5 och redogjorde
för de minnesanteckningar som har gjorts vid ett möte på Spillepengen. Malmö skg är arrangör och
skall ha 1 000:- för tillgång till banorna. Enligt beslut 2018-12-05 skall kretsen finansiera denna
kostnad. Göran Olsson skall vara tävlingsledare och Kjell Karlberg banläggare. Bertil Nilsson kommer att svara för sekretariatet. Vid denna tävling går också kretsmästerskap korthåll fält.
8. Övriga ärenden
a) Rickard informerade om att det har kommit nya Nationella regler.
b) 300 m gruppen i Gevärssektionen i Skåneförbundet har diskuterat gemensamma arrangörsgrupper i Skåne. Motivet är att det idag är svårt med funktionärer till fältskjutningarna. Styrelsen var positiv till förslaget. Sekreteraren kommer att framföra detta till 300 m gruppen för en utveckling av
förslaget.
9. Nästa möte
Nästa möte blir den 27/3 2019 kl. 1800 på Lilis Tallrik i Dalby i samband med årsmötet.
10. Mötets avslutning
Ordförande tackade för visat intresse och förklarade sammanträdet avslutat.
Efter mötet bjöds deltagarna på en enkel förtäring.
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