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Protokoll fört vid styrelsesammanträde 
hos Kjell-Åke Nordström i Rydsgård 
2019-09-23 

Närvarande: Sandy Heinmark, Kjell-Åke Nordström, Anette Jönsson, Rolf Bengtsson, Bertil Nils-
son, Göran Olsson, Mats Johansson och Richard Nilsson. 

Frånvarande: Kent Pålsson. 

1. Mötets öppnande 
Ordförande Sandy Heinmark hälsade de närvarande välkomna och tackade Kjell-Åke och 
Anne-Marie 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. Godkännande av dagordningen 
Dagordningen godkändes. 

4. Protokoll från föregående möte (2019-06-18) 
Protokollet godkändes och lades till handlingarna. 

5. Skrivelser 
Inga skrivelser hade inkommit. 

6. Ekonomi 
a) Kretsen har en god ekonomi. I dagsläget ligger årets rörelseresultat på + 6 883,75 och årets re-

 

sultat inklusive aktieutdelning på + 23 478,25. Dock är alla prispengar inte utbetalda. 

7. Rapport från gruppen som arbetat med den ekonomiska handlingsplanen 
a) Arbetsgruppens förslag är att arrangörsersättningen höjs med 50%. Styrelsen beslutade enligt 
förslaget. Styrelsen beslutade att förslaget skall gälla från och med 2020 och att det framläggs på 
årsmötet samt att man på årsmötet framlägger ett förslag för 2021. Se bilaga. 
b) Arbetsgruppen föreslog att körersättning till arrangörerna vid fältskjutningar för de tävlingar som 
kretsen arrangerar skall vara 18,50/mil. Detta gäller för förberedelserna samt för de funktionärer 
som endast är funktionärer och inte skjuter på tävlingsdagen. Samåkning rekommenderas. Styrel-
sen beslutade enligt förslaget. Se bilaga. 

8. Beslut angående administration av fältskjutningar gevär 2020 
För den/de fältskjutning/ar som kan komma att genomföras inom kretsens geografiska område 
2020 beslutades att kretsens kassör skall administrera den ekonomiska biten. 
Det beslutades också att kretsens kassör skall administrera den ekonomiska delen (ta in anmäl-
ningsavgifter och dela ut prispengar) för Skåneförbundets deltävlingar, Cup-, Division-, Fadder- och 
Familjetävling. 
Kretsens tävlingssekreterare kommer att administrera tävlingarna inom kretsens geografiska om-
råde och Skåneförbundets deltävlingar. 

Protokoll 190923 doc 



Juferas• 

) ~„ 
Ordfö nde 
Sänds/ Heinmark 

,.--/ 
// 

0--- 0A.". q ,  1%,t5 0 -2e' 

Roiftengtssbn 

Malmö-Ystad Skyttekrets Sid 2 (2) 

9. Förslag på fältskjutningsplatser/terräng/arrangörer för gevär 2020 
300 m gruppen hade möte den 12/9 och det finns fortfarande frågetecken om antalet fältskjutningar 
för 2020. Beslutet som tagits tidigare ligger kvar men problemet är att Försvarsmakten ännu inte 
har svarat på beställningarna. Det blir SSM fältskjutning för Skåne under 2020. Det finns stort be-
hov av förslag på terräng för fältskjutningar eftersom det för 2020 finns viss tveksamhet att få låna 
skjutfälten. Om någon förening har förslag på terräng så kontakta tävlingssekreteraren Malmö-
Ystad Skyttekrets. 
Preliminärt kommer det att genomföras 5 st fältskjutningar 2020 enligt följande: 

• Rinkaby 9/2 alternativt 16/2 eller 23/2, Arrangör Christianstad 
• Ravlunda (SSM) den 8/3 alternativt 15/3, Arrangör Göinge Skyttekrets 
• Öved den 5/4, Arrangör Malmö-Ystad skyttekrets 
• Ravlunda den 11/10 alternativt 4/10, Arrangör Göinge Skyttekrets 
• Kabusa alternativt Rinkaby den 8/11 alternativt 25/10, Arrangör Malmö-Ystad skyttekrets för 

Kabusa och Christianstad om det blir på Rinkaby. 

10. Rapport från gruppen som arbetat med medaljfördelning av de olika TB samt rangordning av 
åldersgrupperna 11 och 13. 
Bertil och Richard har arbetat med medaljfördelning och rangordningen i åldersgruppen 11 år. 
Gruppen föreslog att för alla TB gäller 1 guld 1 silver 1 brons vid kretsmästerskap. Styrelsen beslu-
tade enligt arbetsgruppens förslag och att tävlingssekreteraren reviderar de TB det gäller. 
Rangordning gäller endast åldersgrupp 11 år. För denna åldersgrupp skall resultatlistan redovisas i 
bokstavsordning och ingen placeringsordning. Alla deltagarna i denna åldersgrupp skall ha heders-
priser. Medaljfördelning och rangordning för klassen 11 år gäller från och med 2020. 

11. Övriga ärenden 
a) Mats rapporterade att K-pist ställning ligg skjuter inget ställningsmästerskap men får hederspris. 
Vid årets tävling slogs klass/ och 2 och veteranligg ihop till en klass vilket inte föll i god jord. Detta 
borde framgått av inbjudan. Mats ser över TB 08. 
b) Göran påminde om att kretsen skall betala 1 000:- till Malmö Skg för korthållsskjutning fält i 
Malmö. 
c)Rickard anmälde att Skurups skf kunde arrangera korthåll kretsmästerskap banskjutning. 

12. Nästa möte 
Nästa möte blir onsdagen den 18/12 2019 kl. 18.00 hos Bertil Nilsson i Höllviken. 

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

Vid protokoll 

ekreterare 
Kjell-Åke Nordström 
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Ersättningar och anmälningsavgifter för 2020. 
 
Ersättningar till arrangerande förening/grupp vid kretsens tävlingar för 2020 enligt föl-
jande: 
 
Gevär, fältskjutning,  grundersättning 600:-/mål 
 ersättning/deltagare 30:- 
 
Gevär, banskjutning, ersättning/deltagare 30:- vid elektronisk markering 
  30:- vid övrig markering  
 
Kpist, fältskjutning, grundersättning 3 000:- 
 
Kpist, banskjutning, ersättning/deltagare 30:- 
 
Korthåll, fältskjutning grundersättning 1 000:- 
 
Korthåll, fältskjutning ersättning/deltagare 20:- 
 
Korthåll, banskjutning ersättning/deltagare 30:- vid elektronisk markering 
  20:- vid övrig markering  
 
Körersättning till arrangörerna vid fältskjutningar för de tävlingar som kretsen arrangerar skall vara 
18,50/mil. Detta gäller för förberedelserna samt för de funktionärer som endast är funktionärer och 
inte skjuter på tävlingsdagen. Samåkning rekommenderas. 
 
Anmälningsavgifter för kretsens tävlingar för 2020 enligt följande: 
Gevär, fältskjutning,  100:- för klass GF15-GF75 
Gevär, banskytte  100:- för klass G1-G75 
    50:- för klass G15-G17 
 
Korthåll, fältskjutning  100:- för klass KF1-KF75 
    50:- för klass KF11-KF17 
Korthåll, banskjutning  100:- för klass K1-K75 
    50:- för klass K11-K17 
Korthåll, liggande, lagavgift (TB39)   25:- 
Korthåll, div.tävling, lagavgift (TB40) 150:- 
 
K-pist, fältskjutning  100:- för alla klasser 
K-pist, banskjutning  100:- för alla klasser 
 
Faddertävling, gevär (TB23)  100:-/par 
 
Cuptävling, gevär (TB22)  50:-/anmäld skytt 
 
Efteranmälningsavgift  20:- 
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