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Protokoll fört vid styrelsesammanträde 
hos Rolf Bengtsson i Skurup 
2018-06-19 

Närvarande: Sandy Heinmark, Kjell-Ake Nordström. Bertil Nilsson, Rolf Bengtsson, Kent Palsson 
Petra Andersson, Göran Olsson och Mats Johansson. 

Frånvarande: Richard Nilsson. 

1. Mötets öppnande 
Ordförande Sandy Heinmark hälsade de närvarande välkomna och tackade Rolf och Britten för att 
vi fick komma till Skurup och förklarade mötet öppnat 
Sekreteraren begärde tillägg till dagordningen som punkt 9, dataskyddsförordningen (GDPR) vilket 
godkändes. 

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

3. Föregående mötes protokoll (2018-03-21) 
Protokollet godkändes och lades till handlingarna. 

4. Skrivelser 
Inga skrivelser hade inkommit. 

5. Ekonomi 
a) I dagsläget var rörelseresultatet -7 707,50:-. Detta beror pa att det har inköpts förtjänstmedaljer. 
Totalt sett är Kretsens ekonomi god. 

b) 23 föreningarna har betalt sin medlemsavgift för 2018. dock har Lomma och Staffanstorp inte be-
talt. 

6. Revidering av ett antal TB 
Revideringen beror bl. a. pa att det har blivit förändringar i klasserna för 6.5 gevär bade i bana och 
fält. En ny TB har tillkommit, TB 6 C för klass Kikare i fält. Reviderade TB är: 01. 02, 03, 04, 05, 06. 
06B 12, 25, 34, 41. 42 och innehallsförteckningen. Styrelsen beslutade att godkänna alla revide-
ringarna och att de läggs upp pa hemsidan. 

7. Kretsmästerskap bana Korthåll 
Enligt utskickad almanacka för 2018 var det kretsmästerskap bana den 9/6. Bertil rapporterade att 
det var 29 st. starter som sköt bade liggande- och ställningsmästerskap. Det fungerade mycket bra. 

8. Fältskjutningar gevär 2019 
300 m gruppen har beslutat att för 2019 kommer det att genomföras fältskjutningar enligt 
följande: Rinkaby 17/2 alt. 10/2, Ravlunda (DM) den 10/3 alt 17/3, Öved den 7/4. Kabusa (SSM) 
den 6/10 alt 13/10 och pa civil mark den 27/10 alt 10/11. Skjutfälten är beställda. Om det inte gar 
att fa lana Kabusa maste Ravlunda eller Rinkaby beställas. 
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9. Dataskyddsförordningen GDPR (General Data Protection Regulation) 
Sekreteraren redovisade ett enkelt förslag till integritetspolicy för Malmö-Ystad Skyttkrets. Eftersom 

kretsen inte registrerar personer utan bara föreningar så bedömdes att förslaget var bra. 
Styrelsen beslutade att godkänna förslaget med vissa småjusteringar och att den skulle läggas upp 

på hemsidan samt att sekreteraren skickar ut ett mejl till föreningarna om att den finns på hemsi-
dan. Bifogas originalprotokollet. 

10. Övriga ärenden 
a) Göran Olsson påtatalade att en av kretsens radioapparater inte fungerade vid senaste fältskjut-

 

ningen. Styrelsen beslutade att Rolf skulle inköpa ett nytt par. 

11. Nästa möte 
Nästa möte blir måndagen den 17/9 2018 kl. 1800 hos Kjell-Åke Nordström i Rydsgård. 

12. Mötets avslutning 
Ordförande tackade för visat intresse och förklarade sammanträdet avslutat. 

Ordförande tilldelade Göran Olsson Kretsens förtjänstmedalj. Göran har lagt ned ett förtjänstfullt 
arbete på att arrangera fältskjutningar i Dalby och Hardeberga stenbrott. Medaljen skulle Göran fått 
vid årsmötet men då hade medaljen inte kommit från tillverkaren. 

Efteråt bjöds deltagarna på en förtäring som tillhör midsommar. 

Vid protokollet 

Ordfö de 
San Heinmark 
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