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Protokoll fört vid styrelsesammanträde
hos Rolf Bengtsson i Skurup
2019-06-18

Närvarande:

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

Frånvarande:

Mats Johansson.

1.

Mötets öppnande
Ordförande Sandy Heinmark hälsade de närvarande välkomna och speciellt Anette Jönsson, som
är ny i styrelsen samt 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 mötesprotokoll (2019-03-27)
Protokollet godkändes och lades till handlingarna.

4.

Skrivelser
Inga skrivelser hade inkommit.

5.

Ekonomi
a) I dagsläget var rörelseresultatet +8 299,75:-. Totalt sett är Kretsens ekonomi god.
b) 23 föreningarna har betalat sin medlemsavgift för 2019. Herröd, Lomma och Staffanstorp har
inte betalat vilket innebär att de inte längre är medlemmar i Kretsen.

6.

Framtagande av en ekonomisk handlingsplan
Kretsen kommer att arbeta som tidigare. Styrelsen är beredd att satsa mer pa de föreningarna som
satsar mer pa arrangemang i de olika disciplinerna. Styrelsen är ocksa beredd att satsa mer pa
prispengar. Styrelsen beslutade att Bertil Nilsson och Göran Olsson bildar en grupp för att skissa
pa en ekonomisk handlingsplan för att framläggas pa nästa möte.

7.

Revidering av TB för K-pist
Revideringen beror bl. a. pa att deltagarantalet har minskat pa kretsmästerskapen. K-pistkommitt
har diskuterat antalet medaljer som delas ut och anser detta bör ändras och skulle da gälla för banskjutning, TB 07, TB 08 och kanske TB 09. Ändringarna skulle gälla fr.o.m. 2020. Styrelsen beslutade att bordlägga revideringen till ett möte da Mats Johansson, K-pistsektionen, deltar. Se även
punkt 10 c.

8.

Kretsmästerskap bana Korthåll
Kretsmästerskap bana genomfördes den 1/6 i Skanörs Ljung med Vellinge skytteklubb som arrangör. Bertil rapporterade att det var 25 st. starter i liggande och 7 st starter i ställning. Det fungerade
mycket bra.
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Fältskjutningar gevär 2020
300 m gruppen har beslutat att för 2020 kommer det att genomföras 4 - 5 st fältskjutningar enligt
följande: Rinkaby i februari. Ravlunda (SSM) mars, Öved alternativ Kabusa i april, Ravlunda i oktober och eventuellt Kabusa alternativt Rinkaby i oktober-november. 300 m gruppen svarar för att
skjutfälten blir beställda.
300 m gruppen har ocksa diskuterat arrangörer och bemanning pa fältskjutningar. Av diskussionen
framkom följande:
Rinkaby: Christianstad och Bromölla.
Ravlunda: Göinge skyttekrets
Öved: Malmö-Ystad skyttekrets
Kabusa: Malmö-Ystad skyttekrets
Malmö-Ystad skyttekrets är villiga att hjälpa till som funktionärer pa skjutstationer pa Rinkaby och
Ravlunda enligt beslut pa Malmö-Ystad kretsens styrelsemöte 2019-02-11 punkt 8b.

10. Övriga ärenden
a) Bertil vill att det ses över alla TB sa att medaljfördelning blir lika för alla TB. Bertil gör en sammanställning pa alla TB:n till nästa möte. Bertil och Richard ser ocksa över till nästa möte vad som
gäller för rangordning av aldersgrupperna 11 och 13 ar, vilket ocksa bör framga i berörda TB.
b) Richard informerade om att SM korthall sport och nationellt skall genomföras i Skane 2020. Platserna för banskjutning blir Ystad och Kristianstad.
11. Nästa möte
Nästa möte blir mandagen den 23/9 2019 kl. 1800 hos Kjell-Ake Nordström i Rydsgard.
12. Mötets avslutning
Ordförande tackade för visat intresse och förklarade sammanträdet avslutat.

Efterat bjöds deltagarna pa en förtäring som tillhör midsommar.
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