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Skyttehallen Umeå, onsdagen den 27:e juni 2018.
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Närvarande: Sören Olsson, Cilla Wikström, Niklas Johansson, Bert-Ove Hägglund, Fred Lundgren
och Ulf Lundgren per telefon
Adjungerad utom styrelsen Karl-Erik Ragnarsson (LSO)
Frånvarande: Ulf Eriksson, Suppleanter Mattias Eriksson och Jörgen Eliasson
Stefan Thorin (webmaster) och Lars Nordvall (adjungerad)
1.

Mötets öppnande
Sören öppnade mötet.

2.

Val av ordförande, sekreterare och en protokollsjusterare
Till mötesordförande valdes Sören Olsson. Till mötessekreterare valdes Cilla Wikström och till
justerare Niklas Johansson.

3.

Dagordningens godkännande
Dagordningen godkändes med tillägg av följande punkter:
Hörnefors skyttegille
CBRNE Skyddskolan inbjudan

4.

Godkännande och justering av föregående protokoll
Protokoll 2018:03 har justerats utan ändringar via mail av de som utsetts och lades till
handlingarna.

5.

Genomgång av aktivitetslista
Akt 16. SISU/VIF årsstämma 3 maj kl 17:30 på Ersboda Folkets hus. Klart, se även pkt 10
Akt 17. Klar.
Akt 37. Tävlingsprogram för 2018. Gevär, viltmål och lerduva är klara. Programmet för pistol
är klart men ännu inte utlagt på hemsidan/IOL.
Akt 71. Pågår. Ulf E kollar med Patrik vad status är. Ny ansvarig Ulf E.
Akt 96. Pågår. Beslut om ändamålsbestämda medel togs på årsmötet.
Cilla och Sören tar hand om det.
Akt 106. Pågår. Beslut togs på årsmötet. Sören tittar på detta och mailar ut.
Akt 107. Pågår. Grenledarnas ansvar! Regler för distriktsrekord framgår av allmänna
bestämmelser, men vilka tävlingar som ska räknas (utöver SM och DM) är i stort sett
upp till resp gren. Klart är dock att de ska vara utlysta i den centrala tävlingskalendern.
Grenledarna ska fundera över vilka tävlingar som ska räknas. Dessa ska listas i våra
tävlingsbestämmelser (akt 71). Vi avvaktar med historiken, om någon skriker efter
den hanteras det av resp grenledare. Lars Nordvall har en lista på distriktsrekord på
gevär. Jörgen kollar med Bosse Andersson om lerduva
Akt 119. Klar
Akt 123. Pågår.
Akt 126 Pågår. På väg att lösa sig, ny ansvarig Cilla.
Akt 130. AU har sammanträtt ang GDPR. Pågår
Akt 131 Sommarcafé Granö klart
Akt 132 Hörnefors skg ansökan till RF - klart
Akt 133 Vilhelmina skf behöver examinator för skyttekortet gevär. - klart
Akt 134 Nya Skyttekortsexaminatorer - pågår
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AU Beslut
Inga beslut.

AU har startat processen med GDPR
7.

Rapport från resp. gren
- Gevär:
Varit på ungdomsläger i Piteå man fick träna i 6,5 och korthåll, både fält och bana.
6,5mm Fält:

6.5mm Bana:
Banserien pågår. Kasper har skjutit 1 poäng från junior-SM rekordet. Fler nya ungdomar har
synts på banan.
Korthåll:
Fältskytte pågår
10m:
Ganska lugnt, Lotten har dock deltagit i WC

- Pistol:
Några fripistoltävlingar har det varit i länet.
SM luft 2019 kommer att vara i Umeå 29 - 31 mars. UPK är huvudansvarig med hjälp av flera
föreningar.
- Lerduva/ Viltmål:
Säsongen har kommit igång. Så det är full fart, bla stundar SM lerduva
8.

Ekonomi
Det ser bra.
8.1 Swedbank
Vi har fått skicka in stadgarna till Swedbank.
Vi behöver svara på frågorna i internet banken. ”Banken vill lära känna sin kund”

9.

Rapport LSO
Besiktning av alla årets banor som skulle besiktigas är utförda (59 st).
Luftbanor behöver inte besiktigas enligt polisen.
Nya förslaget till FAP ändrat avseende certifieringsorgan för besiktningar. Gamla ordningen
återinförs av polisen.

10.

Övriga Rapporter
– Förbund
10.1 Hörnefors skyttegille
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Vi har skickat in alla handlingar till förbundet men tyvärr hann inte styrelsen ta upp frågan på
styrelsemötet utan tas upp på nästa möte. Sedan skickas förfrågan vidare till RF
10.2 FM 2018
Motion: Starta upp fältskyttepistol i sportskytte. Ge förbundsstyrelsen i uppdrag att utreda till
årsstämman 2019. FM säger ja till motionen.
Proposition ang stadgeändringar godkändes av FM.
FM beslutade enligt valberedningens förslag till nya funktionärer.
10.3 RF – Vision Strategi 2025
Jämställhet, lika
Förändringar i bidragen från RF.
Ekonomin är gjord.
Uppdrag med försvaret kommer att ses över
Kikarskytte – regelverket kommer att ses över.
Fokusområden: Utbildning och kommunikation
Youtube kanal för webb-TV avsnitt
Field target luft på programmet
Alla tävlingsanmälningar ska läggas IndTA. Då kontrolleras tävlingslicensen
RF har sagt nej till veteran SM för förbundet. (Sören kollar upp detta - ny akt 135)

- DF (VIF/SISU)
Cilla var på årsstämma 3 maj. Åsa Ögren valdes till ordförande
- Annat
Alliansen - Skyttehallen
Umeå kommun har avtalet med lerstenen tom 2021 sedan förlängs det med 3 år.
Militären har fått alla handlingar från Lerstenen för att köpa fastigheterna.
Beslut kommer att tas av regeringen i höst om köpet.
PHS kommer att behöva hallen till och med 2024.
Det har bildats en arbetsgrupp från alliansen, förbundet och föreningar för att driva frågan om
skyttehallen.
Åsa och Fredrik kommer att kontakta personer på kommunen.
Nästa möte blir i slutet av augusti och en grupp kommer att utses som ska träffa kommun.
MSB – det behövs fler skyddsrum i tex källare. Kan var alternativt för en skyttehall.
CBRNE
13 oktober – jubileum 10 år – inbjudan
Sören har begärt in mer information.

11.

Övriga frågor

11.1

Field target
5.6 och 4.6 (upphottad)
Niklas får uppdrag att undersöka vilka gevär som används (Ny akt 136)
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GDPR
Avtal mellan medlemmen och förening gäller hela vägen från SDF, SD och RF
Avtal med IOL
Loopia.se
One.com
Facebook
Cillas Shop
Dropbox

klart
Sören
ändra avtalet till frb adressen– Cilla kollar
Sören kollar upp detta
Sören / Cilla
här måste vi fundera lite

Integritets policyn Avtalet skriver Sören
11.3

Hannover
Umeå skf fick inte starta i lagtävlingen fast man hade anmält sig. Sävsjö skyttegymnasiet hade
missat att anmäla sig och betala startavgiften. Tyvärr var det får många lag anmälda så
Sävsjö fick bestämma vilka lag som skulle vara med i tävlingen. Förbundet tycker inte var
korrekt.

12.

Nästa Möte
Onsdagen 22 augusti kl. 18:30 på skyttehallen.

13.

Avslutning
Mötet avslutades.

Umeå 2018-06-27
Vid protokollet

______________________
Cilla Wikström

Justeras:

_______________________
Sören Olsson
Mötesordförande

________________
Niklas Johansson
Justerare

Not: Protokollet är justerat via mail 2018-07-30 av Sören och 2018-08-03 av Niklas. Signaturerna är
därefter införda digitalt. Endast PDF-versionen är giltig som justerat protokoll. Redigerbar version med
införda signaturer är EJ giltig.

