Smålands
Skyttesportförbund
2019-12-11
Protokoll styrelsemöte 2019-12-11
Närvarande: Dan Eriksson, Kattis Andersson, Åke Claesson, Sara Stamneströ, Christer Claesson,
Mikael Nilsson.

§1 Mötets öppnande. Dan hälsar välkommen och öppnar mötet.
§ 2 Anmälan av frågor samt godkännande av dagordning.
§ 3 Föregående mötesprotokoll.
Finns i Dropbox. Föregående möte fick Christer i uppdrag att skriva till Svenska
Skyttesportförbundet om den förening som inte betalat, så att beslut kan tas kring
uteslutning. Förbundet kontaktade den förening det gällde och den föreningen har nu
betalat.
§ 4 Centrala rapporter och inkomna skrivelser.
− Regionkonferens, Återkoppling från SSM som varit och planering inför
kommande SSM. Några justeringar från tävlingsbestämmelser ska göras samt
testa nytt i tävlingsprogram kpist
− Skytteforum, Dan. Kattis och Sara informerar kring dessa punkter från
Skytteforum: information om SäkB, och folksam, trygg idrott,
utbildningsplattform, Strategi 2025, Ungdomsrådets aktivitet, Försvarsfrågor och
sektionernas verksamhetsplaner
− Ak4-SM pengar, vi har fått 5000 kr av arrangör för AK4 SM i Småland. Christer ska
utforma hur detta skulle fördelas som startavgifter vid ungdomstävlingar på
gevär under 2020–2021.
§ 5 Genomförd och kommande verksamhet centralt.
Kommer Smålandsserien Gevär att genomföras 2020? Christer budgeterar för 2020,
beslut om vidare drift av Smålandsserien tas 2020. Frågan lämnas till gevärsektionen för
beslut.
§ 6 Ekonomirapport, se Dropbox inför styrelsemöte 2019-12-11
− Se Ekonomirapport i DB. Rapporten gicks igenom, detaljer finns under
sammanträdanden, telefonmöte 2019-12-11 i Dropbox
− Kapitalplacering, flyttat till Aros kapital, för detaljer se under ekonomirapport
under mötesmappen. 2019 – 12–11.
− Blankett kring SDF-bidrag har påbörjats. Christer och Kattis ansvarar för att
skicka in ansökan.
− Programmet Shooter, 3 föreningar intresserade. Ska vi köpa in programmet?
Beslutades: Att SmSF köper in programmet för 10 000kr. Dan beställer
programmet och faktura går till Christer. De intresserade föreningarna betalar
3000 kr var och distriktet står för 1000 kr.

§ 7 Sektionsrapporter (Gevär, Pistol, Lerduvor/ Viltmål, Utbildning)
Gevär: Rapporten gicks igenom, se dropbox under mötesmappen 2019- 12- 11
Sektionsmöte genomförd. En punkt tillförd på dagordningen om beslut så
kommunikationen går båda vägar, se §8.
Pistol: Rapporten gicks igenom, för detaljer se under mötesmappen 2019-12-11
Lerduva/Viltmål: Inget att rapportera. Säsongen räknas börja i april.
Utbildning: Rapporten gicks igenom, kolla dropbox under mötesmappen 2019-12-11.
Utbildningsplanen för 2020 har påbörjats och nästa möte 05 januari.
§ 8 Övriga frågor
− Kommunikation
Internt,
Vi sprider information från möten. Sektionerna och styrelsen ska informera
varandra från möten.
Med föreningar,
Styrelse och sektioner ska informera föreningar från möten. Sekreteraren ska
skicka ut protokoll efter varje möte med början från och med detta möte.
− Sociala medier
Vilka, vem ansvarar?
Beslut: Vi har målsättningen att komma in på sociala medier men kommer inte
starta någon sida förens det finns någon som vill ta på sig uppgiften att
administrera den.
Policy (underlag finns i mappen ”Policy”)
Beslut: Inget beslut tas i dag men arbetar vidare på policyn och tas upp senare.
§ 9 Nästa möte, 2020 – 01 – 26. kl. 13.00 i Vrigstad Värdshus där första delen ägnas ut
utbildning i Tävlingskalendern, IOL och hemsidan.
§ 10 Mötets avslutande. Dan avslutar mötet.
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