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Hallands Ungdomsskytteförbund

Regionkonferens Syd 20081011
Plats: Tylebäck Halmstad
Närvarande: se bilaga.
§1
Konferensinledning
Per-Anders Persson, ordförande i Hallands usktb hälsade alla välkomna och förklarade mötet
öppnat.

§2

Mötesfunktionärere
a) Till ordförande valdes Per-Anders Persson
b) Till sekreterare valdes Carina Normann
c) Till att jämte ordföranden justera dagens protokoll valdes Vivi-Anne Lindström och
Alf Olsson

§3

Kallelse
Kallelsen godkändes
§4

Dagordning
Vi skiftade punkt a och b under stående frågor och därefter godkändes dagordningen.

§5

•

Stående frågor
a) Utvärdering av förra årets möte, det fungerade bra och en dag räcker med det
underlaget vi har att jobba med.
b) Tidpunkt och arrangör 2009, det kommer att behövas ett möte då det nästa år ser
annorlunda ut p.g.a. sammanslagningen. Smålands distriktet (Kronoberg) kommer att
skicka ut inbjudan och konferensen kommer att hållas i Växjö den 10 oktober. En
frågeställning som skall vara med är, hur gör vi i framtiden?
c) Tidpunkt och arrangör för ungdoms-cupen, Halland står i tur men avsäger sig
tävlingen p.g.a. att halland inte deltar i ungdoms-cupen, Kronoberg tar tävlingen och
den kommer att skjutas den 29 augusti 2009.
d) Tidpunkt och arrangör regionfinal skyttiaden, Karlskrona den 7 februari 2009. Mötet
bestämmer bara ett år då det kommer att vara förändringar 2010.
e) Information från förbundstränarna, 2008 genomfördes ett luft reg.läger i Rottne den
23-24 februari och ett inomhus korthålls läger i Sävsjö i april. Där finns i dags läget
inga regionala läger inplanerade men mötet hade önskemål om att bibehålla luft lägret
i februari och korthållslägret den 6 juni.
f) Information från UO:s valberedning, det är lugnt i styrelsen inga avsägelser.
Mötet föreslår omval av Alf Olsson som region syds representant.
Kansliet är överflyttat och lyder nu under Skyttesportförbundet. Göran Nygren är
generalsekreterare.
g) Information om turordningen mellan regionerna för nordiskt utbyte, nästa gång det är
region syds tur att skicka representanter är 2011, Kronoberg, till Norge och 2012
Halland som skickar till Danmark.
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§6
Inkomna frågor
Har inte kommit in några föranmälda frågor

Övriga frågor
Det kom inte upp några övriga frågor
§7

§8

Avslutning
Ordföranden tackade deltagarna och förklarade mötet avslutat.

•
Per-Anders Persson ordförande

Carina N ormann sekreterare

Alf Olsson
justerare

Deltagarförteckning Region konferens 2008 Tylebäck Halmstad
Kristianstad
Mikael Nilsson
Vivi-Anne Lindström
Bengt Nilsson
Lars Lennartsson

Uskfb
Uskfb
Skfb
Skfb

Malmö
Bo Högberg
Christer Larsson

Uskfb
Skfb

Blekinge
Mats Fagerström
Madelene Karlsson
Alf Olsson

Usktb
Skfb
Skfb

Kronoberg
Björn Johnsson
Mikael Svensson

Usktb
Sktb

Halland

•

Per-Anders Persson
Michael Normann
Carina Normann

Sktb
Usktb
Uskfb

