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Art

Styrelsemöte

Tid

måndagen den 2010-10-27, 18.30-21.00

Plats

Umeå Skyttehall, Umeå, samt, Lennart vid telefon.

Närvarande

Sören Olsson, Lennart Westermark, Allan Sandgren,
Hanna Strömberg, och Karl-Erik Ragnarsson

Frånvarande Jesper Ahlenius, Marie Fjällström, David Nording, Cilla
Wikström, Stefan Thorin, Yngve Karlsson, Roger Johansson,
Jessika Flodell, Leif Ögren och Bo Andersson

Protokoll
1.

Mötets öppnande
Sören Olsson öppnade mötet.

2.

Val av ordförande, sekreterare och en protokollsjusterare
Till mötesordförande valdes Sören Olsson
mötessekreterare Allan Sandgren, justerare Hanna Strömberg.

3.

Dagordningens godkännande
Dagordningen godkändes, med tillägg under övriga frågor.
- LG klassindelning
- Aktivitetskortlösen
- Årsrapporter och betalning medlemsavgift föreningar
- Ledarutbildningar
- Skytteforum
Godkännande och justering av föregående protokoll
Protokoll 2010-09-22: Godkändes och lades till handlingarna.

4.
5.

Genomgång av aktivitetslista
A01, Utred medaljer inkl gravyr för förbundsmästerskap/DM
nationellt gevär. DM plaketter finns som kan användas,
Förvaras hos Sören Fjällström där grenledare beställer medaljer
inkl gravering. När befintliga medaljer tar slut föreslås att nya
medaljer trycks och att den nya loggan är klar. Klart.
A02, Priser Hemmabanetävlingar nationellt gevär. Beslut.
LG fortsätter med Klass L7 alla, L9-L13 ca 25% per klass. KH
alla i klass K11, K13, K15, G 6.5 bana alla i klass 15, 17.
Förutsatt att tävlingen är genomförd med antal resultat enligt
varje grens krav. Klart
A03, Hallhyror till vissa tävlingar. Beslut alla tävlingar för
ungdomar i hyrd hall skall bidrag för hallhyra utgå. Klart
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A05, Regionkonferens, önskvärt, Sören tar kontakt med andra
distrikt. Vilande.
A09, Skyttiaden, vi har fått bidrag från Uskfb. Återremitteras
pga nya förutsättningar till gevärssektionen, pistolsektionen och
Cilla. Telefonmöte arrangeras
A10, Stöd från UG61 (Västerbottensgruppen), Sören kollar vad
som kan erhållas. Sören återkommer.
A11, Skyttepremier, administrativt på distriktsnivå.
Kalendarium ordnas. För år 2010 är det klart
A12, Översyn av material, bevakas av Sören. Se A10
A13, Förtjänsttecken, vilar.
A16, Obligatoriska möten för distriktet: Årsmötet och konferens
för att få bidrag. Repr viktig. Till kalendariet. Kvarstår
A17, Rapport från årsmöten, resp gren rapporterar. Till
kalendarium.
A19, Verksamhetsplan för distrikt vilande
A20, Logotyp, kvarstår – vilande.
A21, Verksamhetsplan för ungdomssektionen, viktigt att få
fram för att få bidrag. Hanna ansvarar med hjälp av Marie och
stöd från Sören och Cilla. Hanna har påbörjat och ansvarar
A24, Region, se A5. Sören återkommer.
A25, 150-årsjetonger, Roger ansvarig, Cilla har 3 medaljer. Två
st. utdelade. Den tredje används i stället för Wallmans,
namnförslag till årets sista styrelsemöte. Therese Karlsson som
förslag. Beslut att Therese tilldelas och kallas till årsmötet.
Klart.
A26, Deltagare Fält 6.5 FM 1010. Tävlingen stryks. Roger J
utreder om möjlighet senare under året. Vilande.
A28, Utred om nationella tävlingar ska kallas DM/FM och vilka
tävlingar som skall finnas kvar. Lerduva/viltmål kallas DM.
Gevär beroende på om nationellt program eller internationellt
program. KH tveksamt om DM, FM ska vara kvar. Lennart
undersöker med föreningarna att 6.5 glasklart FM. För LG
kollar Allan med föreningarna. Under 2011 ingen förändring.
Målet är tävlingarna kallas DM och att upprätta reglemente för
tävlingar inom varje gren. Utreds vidare
A33, Instruktion för attest av betalningar mm framställs
Cilla återkommer.
A37, Respektive gren gör en årsplan på vad som skall göras –
kalendarium. Kalendarium upprättas, ansvarig Allan. Klart
kalendarium. Löpande
A38, Ändring, av antal deltagare i ett lag för föreningstävlingar.
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Förslag att inom Gevär 6.5 gäller 2-manna lag alla tävlingar.
KH 2-manna i nationella regler. LG ingen ändring.
Viltmål/Duva önskvärt 2-manna lag. Bo kollar med förbundet.
Undersök vilka regler som gäller internationella regler alla
grenar, Bo ansvarar.
A39 Större engagemang från förbundet i samband med SM
tävlingar. Löpande
A40 Befattningsbeskrivningar. Förslag utskickad. Återkom till
nästa möte. Annars gäller förslaget . Klart
A42. Behandlas under punkt 10. Klart

6.

Rapport från resp sektion
- Gevär:
Korthåll. Ingen aktivitet.
6.5 bana. Ingen rapport
Automat. Ingen rapport
Luftgevär. FM nationella regler genomförts med 14 deltagare.
Med anledning av ett vikande antal LG skyttar diskuterades att
genomföra ledarutbildning. Gevärssektionen utreder A44.
- Pistol: Inget DM i år i standard och snabbpistol. Tävlingar bör
ske före sommaren. Fri pistol endast 4 deltagare. Luftpistol har
dragit i gång.
- Lerduva/Viltmål: Ingen rapport
-.Ungdom: 16-17 okt genomfördes träningsläger 6 deltagare LG
Vi bör fortsätta nästa år men med tidigare inbjudan.

7.

Ekonomi
Ingen rapport

8.

Rapport SSO
Besiktat 120 st. banor under året, huvuddelen jaktbanor. Nya
regler i SäkB. Inga banor har fått underkänt. Norsjö pistolklubb
har beviljats 20000 SEK för ombyggnad för att klara kraven.
Kallad till konferens i jan ang. nya SäkB, troligtvis inga
kostnader med den resan.
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9.

Övriga rapporter
- SDSF konferens . Lennart deltog under fredagen. Det som
bla diskuterades fredagen är hur man fångar upp
invandrarbarn.

10.

Övriga frågor
- Remiss klassindelning luftgevär och särskiljning mm. Sören
ansvarar för vårt svar på remissförfrågan. Svaret bifogas
protokollet. Vår tidigare motion ang. klassindelning tas
tillbaka. Nya regler ang. särskiljning togs beslut att skicka vår
tidigare motion en gång till.
- Aktivitetskortlösen. Hans kontaktar David ang. skrivelse till
förbundet för att påtala den ökade administrationen
föreningarna drabbas av. A 45
- Årsrapporter och betalning föreningar medlemsavgifter. I
samband att årsmötesprotokoll mm skickas till föreningar per
post bifogas påminnelse till berörda föreningar. Allan och
Cilla ansvarar. A46
- Ledarutbildning. Emma har fått svar från David.
- Skytteforum 4-5 dec. Inbjudan kommer. Huvudämnen är
Idrott online och regelfrågor. Centrala förbundet sponsrar för
två pers. Beslut att Sören O och Cilla åker.

11.

Nästa möte
Onsdagen 01-dec kl 18.30

12.

Avslutning
Mötet avslutades.

Vid protokollet

________________

________________

______________

Allan Sandgren

Sören Olsson

Hanna Strömberg

Mötessekreterare

Mötesordförande

Justerare
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Bilaga till punkten Övriga frågor Remiss klassindelning luftgevär och
särskiljning mm
Hej Sten.
Här kommer svaren från Västerbottensjuryn.
Till att börja med reagerar vi mot hur förändringarna avses processas - helt plötsligt är det väldigt
bråttom, så bråttom att det inte hinns med ett rådslag på bred front. Vi har inte hunnit inhämta
synpunkter från alla föreningar i distriktet, än mindre har föreningarna hunnit diskutera detta. De svar
som ges nedan är därför i stora stycken styrelsens och gevärssektionens synpunkter, dock förankrat
hos en handfull gevärsföreningar.
Fråga 1. Ta bort remklassen.
Svar: JA
Fråga 2. Klassändring 1 okt för luftgevär.
Svar: JA
Kommentar: Om denna förändring realiseras drar vi tillbaka vår motion i frågan daterad 2010-02-01.
Fråga 3. Klassändring 1 okt för alla grenar och discipliner.
Svar: JA
Fråga 4. Ta bort skyttejacka i allt sittande med stöd.
Svar: NEJ
Motiveringar:
1. Hur definieras "skyttejacka" (skinnjacka, overall, mjukis med skinnlappar)? Ytterligare ett
klädreglemente måste införas, bevakas och underhållas.
2. Det är status bland ungdomarna att få använda en skjutjacka, det vet alla som arbetar aktivt som
ledare.
3. Någon form av armbågsskydd och axelskydd måste finnas när man sitter och skjuter 40 skott plus
provskott.
4. Många föreningar har investerat i klubbjackor i mindre storlekar som i ett slag skulle bli värdelösa detta argument torde väl kunna bejakas av smålänningarna i sektionen ;-)
5. Att införa detta så abrupt är fullständigt ogörligt - vad säger vi t ex åt de ungdomar som satsat i år
och skaffat en egen skjutjacka och vad säger vi åt deras föräldrar?
Slutligen några kommentarer till de förändringar i särskiljningsreglerna som tydligen redan är
beslutade i oktober:
Vad hände med "det nationella skyttets särart"? Nu är det tydligen 10-skottserier som gäller även här
och samma särskiljning som för internationellt skytte.
F ö vill vi påminna om vår motion i frågan daterad 2010-02-01. Eftersom den inte togs upp till
behandling på gsekt årsmöte i år så utgår vi från att den behandlas på kommande årsmöte - då är den
väl i varje fall inskickad i tid!
För Västerbottens skyttesportförbund
Sören Olsson
Styrelseordförande

