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Skyttehallen Umeå, onsdagen den 22:a augusti 2018.
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Närvarande: Sören Olsson, Cilla Wikström, Niklas Johansson, Fred Lundgren (suppleant för Ulf
Eriksson), Mattias Eriksson (suppleant för Bert-Ove Hägglund) och Ulf Lundgren per
telefon
Adjungerad utom styrelsen Stefan Thorin (webmaster)
Frånvarande: Ulf Eriksson, Bert-Ove Hägglund, Jörgen Eliasson (suppleant)
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 Stefan Thorin.

3.

Dagordningens godkännande
Dagordningen godkändes med tillägg av följande punkter:
11.1 Beställning av medaljer
11.2 Inköp av korthållstolkar för korthåll fält
11.3 Utbildning
11.4 Alliansen
11.5 SM Pistol
11.6 Field Target
11.7 SDF konferens

4.

Godkännande och justering av föregående protokoll
Protokoll 2018:04 har justerats utan ändringar via mail av de som utsetts och lades till
handlingarna.

5.

Genomgång av aktivitetslista
Akt 37. Pågår. 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.
Akt 96. Pågår. Beslut om ändamålsbestämda medel togs på årsmötet.
Cilla och Sören tar hand om det.
Akt 106. Pågår. Inlemmas i handboken, se akt 123.
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 123. Pågår. Sören har gjort en grundstomme som fylls på eftersom.
Akt 126. Pågår. På väg att lösa sig.
Akt 130. Pågår. Stefan och Cilla ser till att flytta över one.com till förbundet.
Akt 134. Pågår. Nya Skyttekortsexaminatorer – pågår Bert-Ove och Per Gustavsson
Akt 135. Pågår. RF har sagt nej till veteran SM för förbundet pågår
Akt 136 Klart

6.

AU Beslut
Inga beslut.
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Rapport från resp. gren
- Gevär:
Det har varit JSM i Ramsele. 6,5 bana, korthåll bana och korthåll fält.
Totalt tog Västerbotten 16 stycken medaljer fördelat på 6 individuella och 10 lagmedaljer.
6,5mm Fält:
Casper Fredriksson har kvalificerat sig till Nordiska Mästerskapen.
6.5mm Bana:
Det är SM till helgen
Korthåll:
Se ovan.
10m:
Säsongen har inte kommit igång än
- Pistol:
Ingen större aktivitet.
- Lerduva/ Viltmål:
Det har varit DM för trap, sporting och nationell skeet samt viltmål 50 och 80 meter.
Sommarsäsongen är avslutad.

8.

Ekonomi
Ekonomin är bra. Fonder svagt uppåt efter halvårsresultatet. Grenledarna har nu fått
behörighet till internetbanken.

9.

Rapport LSO
Inget att rapportera.

10.

Övriga Rapporter
– Förbund
Hörnefors skyttegille är numera medlemmar i förbundet.

- DF (VIF/SISU)
Inget
- Annat
Inget

11.

Övriga frågor
11.1 Beställning av medaljer
Lagret på medaljer håller på att ta slut. Det finns kvar 66 guld, 127 silver och 50 brons.
Cilla beställer medaljer från Glentons 500 guld, 300 silver och 300 brons. KORTA blågula
band levereras separat i en påse. Lagret i bokföring av medaljer behöver ses över eftersom
det inte har bokfört kostnaden under de senaste åren. Cilla ser över detta, ny akt 138.
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11.2 Inköp av korthållstolkar för korthåll fält
Förbundet beslutade att köpa in tolkar som kan användas av föreningarna i förbundet.
Stefan ordnar inköpet, ny akt 139.
11.3 Utbildning
Dåligt med skyttelicenser på tävlingarna viltmål/lerduva.
Efterfrågan om skyttekortet – generell för flera olika föreningar. Material finns på hemsidan.
Kontakta SISU för få hjälp att ordna studiecirkel.
Examinatorer finns listade på webben.
Skyttekortet skulle kunna genomföras i förbundets regi och bekostas av ändamålsmedel.
Grenledare sonderar i föreningarna om intresse finns, ny akt 140.
F ö har Bert-Ove fått i uppdrag av gevärssektionen riks att bilda träningsgrupper i norr med ett
regionalt perspektiv.
11.4 Umeå Skyttehall - Alliansen
Underlag för nyttjandegraden av hallen håller Sören på att ta fram och sammanställa, ny akt
137. Nästa möte är inte bokat än.
11.5 SM Pistol
Tävlingen kommer att genomföras 29 - 31 mars 2019 i Umeå. Ca 200 skyttar kommer att
komma till tävlingen. Det kommer att behövas domare och kontrollanter till tävlingen. Fred
kommer att prata med Åsa på kretsen och Skyttesportförbundets pistolsektion om utbildning
av domare och kontrollanter. Planering pågår. Behöver låna utrustning från förbundet centralt.
11.6 Field target
Beslut: Förenings/banägare får anvisa lämpliga mål om inte luftbanan är besiktigad för
ändamålet. Noteras att reglementet medger licensvapen med hög anslagskraft, vilket
förmodligen förhindrar skytte mot sedvanliga luftvapenkulfång.
11.7 SDF
AU utser representanter till SDF konferensen.
12.

Nästa Möte
Torsdagen 11 oktober kl. 18:30 på skyttehallen.
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Avslutning
Mötet avslutades.

Umeå 2018-08-22
Vid protokollet

______________________
Cilla Wikström

Justeras:

_______________________
Sören Olsson
Mötesordförande

________________
Stefan Thorin
Justerare

Not: Protokollet är justerat via mail 2018-08-27 och 2018-08-30 av Sören samt 2018-08-29 av Stefan.
Signaturerna är därefter införda digitalt. Endast PDF-versionen är giltig som justerat protokoll.
Redigerbar version med införda signaturer är EJ giltig.

