Malmö-Ystad Skyttekrets

Sid 1 (2)
Protokoll fört vid styrelsesammanträde
hos Bertil Nilsson i Höllviken
2019-12-18

Närvarande:
Frånvarande:

Sandy Heinmark, Kjell-Åke Nordström, Bertil Nilsson, Anette Jönsson, Kent Pålsson
och Göran Olsson fr.o.m. p 8.
Rolf Bengtsson, Mats Johansson och Rickard Nilsson

1.

Mötets öppnande
Ordförande, Sandy Heinmark tackade Bertil och Kerstin för att vi fick komma till Höllviken och hälsade de närvarande välkomna och förklarade mötet öppnat. Ordförande informerade om att Rolf
Bengtsson var sjuk och låg på sjukhus.

2.

Val av justeringsman
Anette Jönsson valdes att tillsammans med ordförande justera protokollet.

3.

Godkännande av dagordningen
Dagordningen godkändes.

4.

Föregående mötes protokoll (2019-09-23)
Protokollet godkändes och lades till handlingarna.

5

Skrivelser
Inga skrivelse hade inkommit.

6.

Ekonomi
a) I dagsläget ligger årets rörelseresultat på -3 155,25 men med aktieutdelning så blir årets resultat
+13 439,25. Skåneförbundets prispengar för fält gevär 2019 är i huvudsak utbetalda utom för de
danska skyttarna som kommer att få sina prispengar vid 2020 års första fältskjutningar samt att det
tillkommer några andra utgifter innan årets slut.

7.

Information från 300 m gruppens möte
Gruppen hade möte 2019-11-27. Nya i gruppen är Rikard Henrysson, Knislinge skf och Bengt
Hansson, Bromölla skf.
Gemensamt Årsmöte SDF och alla sektioner den 21/3 2020. DM avgifterna för 2020 höjs från 100:till 120:-.
Det framkom på mötet att det tummas på säkerheten fältskjutningarna som t. ex att säkerhetspropp
inte används och att en skytt inte låter vapnet peka i ofarlig riktning. Till nästa år skall det göras ett
PM för upproparen som talar om vilka säkerhetsbestämmelser som gäller. En skytt som inte följer
säkerhetsbestämmelserna på en skjutstation får tillsägelse och det skall noteras i skjutkortet.

8.

Information om 2020 års tävlingsprogram
Under 2020 kommer det att bli 5 st fältskjutningar, 2 st på Rinkaby, 2 st på Ravlunda och 1 st i
()ved. Vid skjutningar på Rinkaby och Ravlunda vill arrangörerna ha hjälp av Malmö-Ystad Skyttekrets föreningar tävlingsdagarna med bemanning på stationerna. För att detta skall fungera mellan
arrangerande föreningar och Malmö-Ystad Skyttekrets så har styrelsen valt Göran Olsson som kontaktperson för att kontakta kretsens föreningar.
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Sekreteraren informerade om att programmet för fältskjutningar är klart men det finns vissa frågetecken för DM bana.
Kretsmästerskap fält genomförs i samband med distriktsmästerskap på Rinkaby den 25/10.
Fältskjutning Rinkabyträffen den 16/2, Rinkaby. Arrangör Christianstad sks.
Fältskjutning den 8/3, Öved. Arrangör Malmö Ystad Skyttekrets.
SSM Fältskjutning den 5/4, Ravlunda. Arrangör Göinge Skyttekrets.
SM Fältskjutning genomförs på Gotland den 18-19/4.
SM Banskjutning senior och veteran i Mariestad den 29-30/8.
DM Banskjutning gevär, liggande den 7/6 i Christianstad? och ställning den 9/8 i Landskrona?
Fältskjutning den 11/10, Ravlunda. Arrangör Göinge Skyttekrets.
DM och Kretsmästerskap fältskjutning den 25/10, Rinkaby. Arrangör Christianstad sks.
Datum för Kretsmästerskap K-pist ställningar och liggande samt fält återkommer Mats Johansson
med.
Kretsmästerskap korthåll liggande och ställning arrangerar Vellinge skk eller Skurup och tidpunkten
bestäms då Skåneförbundets program är klart. Kretsmästerskap korthåll fält sker i samband med
DM korthåll. Datum och plats är ännu inte klart.
Kjell-Åke skickar ut almanacka till kretsens föreningar angående kretsens tävlingar 2020 när alla
datum är klara.
9. Kretsens årsmöte 2020
a) Datum fastställdes till onsdagen den 25/3.
b) Platsen fastställdes till Rydsgårdshus. Lokalhyra 400:- + 6:-/person. Sekreteraren beställer lokalen och skickar ut ett förhandsmeddelande om årsmötesdagen till föreningarna. Maten som kommer att serveras skall vara dagens rätt till ett pris av 140:-/person.
c) Mats Johansson skickar verksamhetsberättelsen för K-pist till sekreteraren så fort som möjligt.
10. Övriga ärenden
a) Bertil informerade om att Bo Högberg hade berättat att det är polisen numera som själv besiktigar skjutbanorna.
b) Sekreteraren framförde att det fanns behov av att inköpa frimärke och toner till laserskrivaren.
Styrelsen beslutade enligt sekreterarens önskemål.
c) Per Klemmedsson skickade ett mejl till Göran Olsson om hjälp med att arrangera fältskjutning
korthåll 2020. Göran har mejlat Patrik Hult i Malmö skg men har ännu inte fått något svar för att
kunna arrangera fältskjutning korthåll på Spillepengen.
11. Nästa möte
Nästa möte blir måndagen den 10/2 2020 kl. 1830 hos Kjell-Åke Nordström i Rydsgård.
12. Mötets avslutning
Ordförande tackade för visat intresse och förklarade sammanträdet avslutat.
Efteråt bjöds deltagarna på en förtäring som tillhör julen. Ett stort tack till Bertil och Kerstin för
mycket god förtäring.
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