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Närvarande: Sören Olsson, Niklas Johansson, Ulf Eriksson och Ulf Lundgren
Adjungerad utom styrelsen Lars Nordvall, Stefan Thorin (webmaster) Karl-Erik
Ragnarsson (LSO) och Rolf Lindbäck (Valberedningen)
Frånvarande: Cilla Wikström, Bert-Ove Hägglund, Mattias Eriksson (suppleant), Jörgen Eliasson
(suppleant), Fred Lundgren (suppleant).
1.

Mötets öppnande
Sören öppnade mötet.

2.

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

3.

Dagordningens godkännande
Dagordningen godkändes med tillägg av följande punkter:
11.1 Valberedningen ang nya krav på jämställdhet
11.2 SDF årsmöte för 2018
11.3 Luftpistol-SM 2019
11.4 Regler för DM 10 m gevär och pistol

4.

Godkännande och justering av föregående protokoll
Protokoll 2018:06 har justerats via mail av de som utsetts och lades till handlingarna.

5.

Genomgång av aktivitetslista
Akt 16. Löpande, klart för i år
Akt 17. Löpande, inget nytt
Akt 37. Löpande, klart för i år
Akt 71. Pågår. Efter mailkonversation inom styrelsen har man funnit att Tävlingsreglementet
skall ligga i en separat skrift och inte i Styrelsehandboken. Sören går igenom reglerna
och kontrollerar mot förbundets hur det stämmer och vad vi har för egna justeringar.
Efter kontrollen sänder Sören ut reglementet till grenledarna för remiss.
Akt 96. Pågår.
Akt 106. Klar efter att 71 är åtgärdad
Akt 107. Pågår. Tävlingar som skall räknas för att slå ett Distriktsrekord är ” Öppen tävling
Inlagd i IndTA, samt inlagda tävlingar i den internationella kalendern.”
Grenledarna ansvarar för historik och insamling av DM rekord. Där historik inte finns
lätt tillgänglig startar vi sammanställningen from 2018.
Akt 123. Pågår. Se akt 71 och 106.
Akt 126. Pågår. På väg att lösa sig.
Akt 130. Pågår. Efter beslut att överge Dropbox kommer det att bli ny programvara. OneDrive,
Outlook mail med flera är beställda via RF.
Akt 134. Pågår.
Akt 135. Klart. FS kommer att motionera om SM-status även för veteraner till RIM 2019.
Akt 137. Pågår Sören har haft ett inledande möte med Umeå Fritid, där man bland annat
diskuterade utifrån en kravspec för vad man kommer att behöva i en ny skyttehall.
När det gäller vapenförvaring har Sören haft en dialog med Polisen för att se vilka krav
som kommer att gälla där, utifrån den kartering som K-E gjort.
Akt 138. Pågår.
Akt 139. Klart.
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Akt 140. Klar. Kansliet har meddelats, se pkt 10.1 nedan.
Akt 141. Klar. Vi fick inga svar om kandidater under 25 år.
Akt 142. Pågår
Akt 143. Klar. Se 130.
6.

AU Beslut
Inga AU-beslut i mellantiden, men ett styrelsemöte per capsulam ang styrelsehandboken och
tävlingsreglementet - anordnades som en mail- och telefonkedja under november månad, med
slutligt beslut per mail 2018-11-12.
Den proposition som ställdes var som följer:

A. Publicering:
1. Vi publicerar tävlingsreglementet som en fristående skrift.
2. Vi lägger in den i styrelsehandboken.
B. Hantering:
1. Tävlingsreglementet är en beskrivande text som står helt för sig själv, med lokala
förutsättningar, utdrag ur respektive överordnat reglemente, samt med tydliga och
fullständiga beskrivningar av eventuella avsteg eller tillägg från överordnade reglementen.
Måste alltså underhållas på detaljnivå av respektive grenledare, med avseende på alla
överordnade program enligt mitt förra mail.
2. Tävlingsreglementet beskriver våra lokalt beslutade förutsättningar för en viss tävling och
innehåller utöver det endast referenser till relevanta överordnade reglementen.
Grenledarna har då att säkerställa att referenserna är aktuella och naturligtvis de lokala
förutsättningarna.
Resultatet blev:

Beslutas att A1 och B2 gäller med nedanstående förbehåll.
Vi refererar generellt till överordnade regler, men om vi tycker någon avvikelse passar bättre
för vårt ändamål, så beskriver vi det särskilt i dokumentet. Det ska framgå tydligt vilket
avsteg vi valt att göra för varje tävling och det ska också finnas referens till ett godkännande
från ”högre ort”, så att vi inte får på pälsen om det blir problem.
Ovanstående hantering godkändes och beslutet fastställdes av mötet.

7.

Rapport från resp. gren
- Gevär:
6,5mm Fält:
Ingen större aktivitet.
6.5mm Bana:
Inget speciellt att redovisa.
Korthåll:
Enstaka testtävlingar.
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10m:
Vid de nationella SM-tävlingarna i luftgevär som avgjordes i Umeå och Öckerö 3 november
segrade Lotten Johansson, Ramselefors, på ett nytt Svenskt rekord 500.9 p, i den öppna
klassen i stående. Distriktslaget vann silver i samma mästerskap medan det blev brons i
juniorlagtävlingen. I föreningslagstävlingen vann Ramselefors silver i det öppna mästerskapet
medan Umeå vann bronset bland juniorerna.
I samband med tävlingar i Strömsund 25 november slog Lotten Johansson ett nytt
distriktsrekord i 60 skott stående med 628.4 p.
Vi har haft deltagare på ett läger i Gällivare.

- Pistol:
Grenledare Ulf Eriksson redovisade den senaste tidens digra verksamhet på pistolsidan.
- Lerduva/ Viltmål:
Viltmålssidan har startat upp inomhus träning 50.meter.
8.

Ekonomi
Ekonomin är bra.
Domarutbildning. UPK kommer att genomföra en domarutbildning som även erbjuds andra
grenar.
Styrelsen beslutade att Distriktet bidrar med ekonomiska medel till intresserade personer
från gevärssidan som vill delta. Kostnadstäckning gäller resa, kost och logi för deltagarna.
Dessutom bekostar vi del av de gemensamma kostnaderna, såsom resa, logi mm för
instruktörer, proportionerligt till antal deltagare gevär, dock max halva totalkostnaden.
Kostnaden belastar ändamålsstyrda medel.

9.

Rapport LSO
Information angående flytt av två av länets banor. Dels Umeå Jaktskytteklubbs bana i
Baggböle och skjutbanan i Hedensbyn Skellefteå. K-E kommer att orientera sig på plats.
Polisens nya inomhusbana på UmU kommer att besiktas den 18/12.

10.

Övriga Rapporter
10. 1 – Förbund
Sören informerade om innehållet i årets skytteforum. Mer går att läsa på länken.
En enkät gällande Nationellt skytte har inkommit. Bert-Ove och Niklas besvarar enkäten. Ny
akt 144.
Niklas har gått igenom examinatorerna på skyttekortet för gevär och det är ok.
Det innebär att den lista som vi nu har är uppdaterad avseende gevär och VM/LD vilket har
meddelats kansliet. Återstår pistol som har ett antal nya examinatorer. Ulf E meddelar Sussie
Svedlund på kansliet. Ny akt 145.

10.2 - DF (VIF/SISU)
Det har inkommit en rapport från VIF angående personer i tur för omval eller förslag till nyval i
förbundet. Årsmötet nalkas på andra sidan årsskiftet.
Förslag till personer till förtroendeuppdrag inom VIF meddelas till Sören senast den 25/1.

10 3 - Annat
Försvarsmakten bjuder in till möte med frivilliga försvarsorganisationer. Utsänt till
föreningarna. Styrelsen lämnar i övrigt inbjudan utan åtgärd.
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Övriga frågor
11.1 Jämställdhetskraven
Rolf Lindbäck från valberedningen redovisade tankar om hur man skall nå förbundets mål till
2025 med att alla styrelser skall bestå av 40% av det minst representerade könet.
En plan för att nå målet måste starta rätt snart om det skall vara realistiskt att hinna till 2025.
Saker att fundera över:
- Ska man räkna funktioner eller personer? Om flera funktioner innehas av en person?
- Ordinarier respektive suppleanter?
- Valberedning (som ju utses av årsmötet)?
11.2 SDF årsmöte för 2108
Beslöts hålla mötet 2019-03-16 på skyttehallen. Lokalen bokades omg. Sören lägger ut på
IOL. Ny akt 146.
11.3 Luft-SM pistol
Frågan om luft-SM pistol bordlades till nästa möte.
11.4 Regler DM
Styrelsen beslutade att justera reglerna för DM i luft för veteraner till 40 skott i stället för
nuvarande 60, när det gäller gevär och pistol.

12.

Nästa Möte
Nästa möte med tyngdpunkt på teambuilding inom styrelsen föreslås den 12/1. Kallelse med
tid och plats kommer så småningom.
Nästa ordinarie styrelsemöte hålls den 23/1. Plats skyttehallen 18.30.
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Avslutning
Mötet avslutades.

Umeå 2018-12-11
Vid protokollet

______________________
Ulf Lundgren
Justeras:

______________________
Sören Olsson
Mötesordförande

________________
Niklas Johansson
Justerare

Not: Protokollet är justerat via mail 2018-12-18 av Sören och 2018-12-25 av Niklas. Signaturerna är
därefter införda digitalt. Endast PDF-versionen är giltig som justerat protokoll. Redigerbar version med
införda signaturer är EJ giltig.

