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Skyttehallen Umeå, torsdagen den 11:e oktober 2018.
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Närvarande: Sören Olsson, Cilla Wikström, Niklas Johansson, Fred Lundgren (suppleant för Ulf
Eriksson) och Ulf Lundgren
Adjungerad utom styrelsen Stefan Thorin (webmaster) och Karl-Erik Ragnarsson (LSO)
Frånvarande: Ulf Eriksson, Bert-Ove Hägglund, Mattias Eriksson (suppleant), 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 Fred Lundgren.

3.

Dagordningens godkännande
Dagordningen godkändes med tillägg av följande punkter:
10.1 Skytteforum
10.2 SDF konferens
10.3 Svenska Ungdomscupen i Luftpistol säsongen 2018-2019
10.4 Tävlingsprogrammet Pistol

4.

Godkännande och justering av föregående protokoll
Protokoll 2018:05 har justerats via mail av de som utsetts och lades till handlingarna.

5.

Genomgång av aktivitetslista
Akt 16 Sören åker på SDF-konferensen 12-13 oktober i Skellefteå
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. Stefan lägger senaste upp senaste versioner i Dropbox efter justering av DMregler samt med anmärkning att pistol är preliminärt. Då kan Sören koppla ihop med
handboken. Ta bort gamla regelverk på ac-skytte.com sidan.
Akt 96. Pågår.
Akt 106. Pågår. Inlagt i handbok som publiceras efter att akt 71 är klar.
Akt 107. Pågår.
Akt 123. Pågår. Se akt 71 och 106.
Akt 126. Pågår. På väg att lösa sig.
Akt 130. Pågår. För One.com löser Stefan och Cilla detta att lyfta över det till förbundet. Se
protokoll 2018:5. Ok från styrelsen på Sörens förslag till Integritetspolicy. Loopia
kommer via att sluta med se pkt 11.1. Facebook, IOL, IndTa OK enligt kansliet och vi
kan ”hänga på” deras avtal. Avtalet med One.com kommer att flyttas över till någon
av de personer som tecknar firman. Med Cillas Shop behövs ett
avtal. Dropbox pågår en diskussion. Lösningen finns men är dyr. Se vad som kommer
att diskuteras på SDF konferensen.
Akt 134. Pågår.
Akt 135. Pågår.
Akt 137 Möte med Umeå Fritid. Roger Edenvill trodde Lerstenen hade meddelat att Fort.verket
skulle inte göra några ändringar. Men arbetsgruppen visade upp dokument som visar
vad Fort.verket ska göra med skyttehallen. Roger skulle komma upp och titta på
hallen. Arbetsgruppen ska plocka fram krav spec på en hall. Karl-Erik kommer att titta
på vapenförvaring och återkommer när han har fått svar från alla föreningar..
Akt 138. Pågår. Cilla har fått spec från Stefan.
Akt 139. Klart. Faktura kommer från Ramselefors skf som köpte för vår räkning.
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Akt 140. Jaktskytteklubbarna är informerade. Niklas kollar upp behovet för gevär.
Skyttekortet för pistol sköts via Pistolförbundet.
6.

AU Beslut
AU tog ett beslut att tacka nej till att delta på Beredskapsdagen den12 oktober via mailkedja
och telefon 2018-10-04.

7.

Rapport från resp. gren
- Gevär:
6,5mm Fält:
Ingen större aktivitet.
6.5mm Bana:
Casper Fredriksson juniormästare i Nordiska Mästerskapen som var i Norge.
Korthåll:
Skol-SM har varit i Kristianstad. Flera medaljer och bra resultat till Västerbotten.
Elitserien flera från Västerbotten togs till final i Eskilstuna.
10m:
NM har varit i helgen i Umeå
- Pistol:
Ingen större aktivitet.
- Lerduva/ Viltmål:
Ingen större aktivitet.

8.

Ekonomi
Ekonomin är bra.

9.

Rapport LSO
Björkfors Skf i Hemvan ska etablera/ flytta den tidigare skjutbana. Marken ligger på ett bra
område.
PHS på universitetsområdet har byggt en bana 25 m för pistol som ska besiktigas.
Komatsu kommer att bygga bredvid Umeås Jaktskyttebana.

10.

Övriga Rapporter
– Förbund
10.1 Skytteforum
24-25 November på hotellet Best Western PLUS Sthlm Bromma. Sören och Cilla åker. Sören
skickar vidare kallelse till föreningar för att få tag på en representant under 25 år som vill åka
med till skytteforum. Senast den 18 oktober behöver vi ett svar. Ny Akt 141
- DF (VIF/SISU)
10.2 SDF konferens
Sören åker till Skellefteå på konferensen som kommer att handla om digitalisering,
rörelserikedom mm.
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- Annat
10.3 Svenska Ungdomscupen i Luftpistol säsongen 2018-2019
Uppdaterat reglemente för ungdomscupen. Enligt Fred är skjutprogrammet ändrat till 60 skott
utom för LP11, LP13 och LP15 som fortfarande skjuter 40 skott. Nya reglementet avviker
alltså från ISSF-reglerna i det avseendet.
10.4 Tävlingsprogrammet Pistol
Rundviks Pk har mailat om att arrangera följande tävlingar under 2019:
Januari: Norrskensträffen luftpistol (skyttesport) 13 januari 2019
Maj/juni: En kretsfältskjutning ABCR 9 juni alternativt 26 maj i andra hand
Juni: En kvällstävling precision (vardagkväll) 11 juni
Juli: Fripistolcup (skyttesport) 21 juli
Augusti: En maratontävling i precision alternativt en kretstävling/mästerskap i precision under
augusti månads första del. 11 augusti
Fred pratar med David Nordling om detta då det finns lite oklarheter. Ny Akt 142
11.

Övriga frågor
11.1 Byte av mail leverantör
SvSF kommer att byta till en ny mail leverantör och rekommenderar oss att också byta
leverantör.
Avvaktar beslut efter helgen SDF konferens om leverantör.
AU med Stefan kan ta ett beslut efter helgen hur vi löser detta.
Dropbox business för dyrt för vår grad av utnyttjande. Kolla med VIF/SISU/RF hur dom har
löst det.

12.

Nästa Möte
Onsdag 5 December kl. 18:30 på skyttehallen.

13.

Avslutning
Mötet avslutades.

Umeå 2018-10-11
Vid protokollet

______________________
Cilla Wikström
Justeras:

______________________
Sören Olsson
Mötesordförande

________________
Fred Lundgren
Justerare

Not: Protokollet är justerat via mail 2018-10-15 av Sören och 2018-10-21 av Fred. Signaturerna är
därefter införda digitalt. Endast PDF-versionen är giltig som justerat protokoll. Redigerbar version med
införda signaturer är EJ giltig.

