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Protokoll fört vid styrelsesammanträde
hos Kjell-Ake Nordström i Rydsgard
2018-09-17

Närvarande:

Sandy Heinmark. Kjell-Ake Nordström. Petra Andersson. Rolf Bengtsson. Bertil Nilsson. Kent Palsson och Richard Nilsson.

Franvarande:

Mats Johansson

1.

Mötets öppnande
Ordförande Sandy Heinmark hälsade de närvarande välkomna. speciellt Rickard Nilsson och
tackade Kjell-Ake och Anne-Marie för att vi fick komma till Rydsgard 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 (2018-06-19)
Protokollet godkändes och lades till handlingarna.

5.

Skrivelser
Inga skrivelser hade inkommit.

6.

Ekonomi
a) Kretsen har en god ekonomi. I dagsläget ligger arets rörelseresultat pa -10 480:- och arets resultat inklusive aktieutdelning pa + 4 199.75.

7.

Rapport från genomförda Kretsmästerskap K-pist och Korthåll
För K-pist är 2 st kretsmästerskap genomförda. liggande och fält. Antal deltagare i liggande var det
13 st och i fält var det 19 st + 8 gäster.
Arets fältskjutning genomfördes pa Spillepengen i Malmö med Malmö Skg och Revinge Skf som arrangörer. Malmö Skg ställde upp med 4 skyttar samt funktionärer som inte sköt. Det föll väl ut med
en liggandeklass och de skyttarna hade sannolikt inte skjutit i klassen fältskjutning ställning. Det var
mycket enkelt att fa in 8 stationer pa Spillepengen.
Banskjutning ställning är kvar och kommer att genomföras den 13/10 pa Revingehed.
Korthall har genomförts pa bana. bade liggande och ställning i Skanörs Ljung med Vellinge Skytteklubb som arrangör. Antal deltagare var för liggande 23 st och ställning 6 st.
Korthall fält för alla klasser(TB 10 B) genomfördes i Hyllstofta i samband med DM den 9/9. 4 deltagare (2 st i öppen klass. 1 st i veteranklass och 1 st i lägre klass).
Göran Olsson föreslog att till nästa ar genomföra Kretsmästerskap korthall fält pa Spillepengen i
Malmö. Göran kontaktar Malmö Skg.
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Beslut angående administration av fältskjutningar gevär 2019
För den fältskjutning som kan komma att genomföras inom kretsens geografiska omrade 2019 beslutades att kretsens kassör skall administrera den ekonomiska biten för den tävlingen.
Det beslutades ocksa att kretsens kassör skall administrera den ekonomiska delen (ta in anmälningsavgifter och dela ut prispengar) för Skaneförbundets deltävlingar. Cup-. Division-. Fadder- och
Familjetävling.
Kretsens tävlingssekreterare kommer att administrera tävlingarna inom kretsens geografiska omrade och Skaneförbundets deltävlingar.

9. Förslag på fältskjutningsplatser/terräng/arrangörer för gevär 2019
300 m gruppen hade möte den 11/9 och det finns fortfarande fragetecken om antalet fältskjutningar
för 2019. Beslutet som tagits tidigare ligger kvar men problemet är att Försvarsmakten ännu inte
har svarat pa beställningarna: Det blir inget SSM fältskjutning för Skane under 2019. Det finns
ocksa en tveksamhet pa civil mark i oktober. Det finns stort behov av förslag pa terräng för fältskjutningar eftersom det för 2019 finns viss tveksamhet att fa lana skjutfälten. Om nagon förening
har förslag pa terräng sa kontakta tävlingssekreteraren Malmö-Ystad Skyttekrets.
Preliminärt kommer det att genomföras fältskjutningar 2019 enligt följande:
Rinkaby 17/2 alt. 10/2. Ravlunda (DM) den 10/3 alt 17/3. Öved den 7/4, Kabusa den 6/10 alt 13/10
och pa civil mark den 27/10 alt 10/11. Om det inte gar att fa lana Kabusa maste Ravlunda eller
Rinkaby beställas.
Göran informerade om att Hällestad-Dalby har mycket fältskjutningsmateriel i boden vid
skjutbanan. De hyr boden för ca 1600:-/ar. Styrelsen beslutade att betala hyran för boden.
10. Övriga ärenden
a) Av arets fältskjutningar gevär är det endast i Rinkaby den 28/10 som är kvar.
11.Nästa möte
Nästa möte blir onsdagen den 5/12. 2018 kl. 18.00 hos Bertil Nilsson i Höllviken.
12.Mötets avslutning
Ordförande tackade för visat intresse och förklarade sammanträdet avslutat.
Efterat bjöds deltagarna pa en enkel förtäring.
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