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Plats:
§1

Onsdag 2020-09-09 kl. 18.15-20.10
Skype
MÖTETS ÖPPNANDE
Ordförande förklarade mötet öppnat.

§2

FASTSTÄLLANDE AV DAGORDNINGEN
Dagordningen godkändes.

§3

FÖREGÅENDE PROTOKOLL
Protokollen från 2020-04-01 (ordinarie styrelsemöte samt konstituerande) gicks
igenom, godkändes och lades till handlingarna.
Falu Sport- & PSK hade begärt möjlighet att begränsa antalet starter/skyttar för
att kunna arrangera ett COVID19-säkert kretsmästerskap i fältskytte. Man hade
även begärt möjlighet för klubbens egna medlemmar att skjuta sina starter dagen
före. Båda punkterna godkändes.

§4

ORDFÖRANDE RAPPORTERAR
Pistolskytte (fältskytte och CAS) ger nu rätt till friskvårdspeng enligt dom från
Högsta Förvaltningsdomstolen. Personen som drivit rättsprocessen var kretsordförande LS. Detta hade medfört avsevärda kostnader. Svenska Westernskytteförbundet hade gett ett bidrag för att täcka del av kostnaderna. Svenska Pistolskytteförbundet hade dock nekat bidrag trots nyttan för landets samtliga fältskyttar. LS frågade därför om kretsen skulle vara villig att ge ett bidrag för att
täcka dessa kostnader. Då frågan ej var föranmäld beslutade mötet (i LS
frånvaro) att bordlägga frågan till nästa möte.
Tillägg 2020-09-27: Efter mötet, men före det justerats, har Förbundet ändrat
sig och kommer att betala ut ersättning för den del av utläggen som ej täckts av
SWSF, 80%.
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§5

2020-09-09

KASSÖREN RAPPORTERAR
Alla kretsföreningar, serietävlingsstarter inbetalda. MD påpekar att anslutningsavgiften från kretsens senaste medlem om 10 tkr omfattar 8 tkr en skuld till den
nya föreningen och borde därför stå som skuld i balansräkningen.
EF

§6

SEKRETERAREN RAPPORTERAR/INFORMERAR
A

Inventering skjutbanor. Status enligt bilaga 1, men i sammandrag:
Uppgifter om tio skjutbanor uppdaterade under 2020. Ytterligare nio skjutbanor
uppdaterades 2014-2016. Tre föreningar hade ej, trots upprepade förfrågningar,
svarat på e-post.

B

GMPSK är arrangör av Årets Rekryt i kraft av att ha fostrat den regerande
mästaren Glenn Bergkvist. Inbjudan hade gått ut 2/9. Tävlingen hålls 4/10.

C

MD föreslog att statuterna för arrangörsbidrag skulle revideras så att de även
omfattar arrangören av Årets Rekryt. Fr.o.m. 2020 erhåller denne 500 kr för att
täcka mindre utgifter.
Styrelsen beslöt enligt förslaget.
Det uppdrogs åt MD att revidera och publicera statuterna.

D

MD

MD föreslog att 2019 års vinnare av frikorten i Årets Rekryt skulle få dessa
förlängda ett år med anledning av det povra tävlingsutbudet i kretsen i år.
Styrelsen beslöt enligt förslaget och uppdrog MD att dela ut dessa.
MD

§7

FIKA
Inställt då mötet hölls över Skype 

§8

TÄVLINGSSEKRETERAREN RAPPORTERAR/INFORMERAR
A

Två nya rekord i Militär Snabbmatch (bilaga 3).
Styrelsen fastställde rekorden och uppdrog MD att uppdatera rekordsidan.

B

ÖSM-kommittén hade föreslagit att arrangörerna av 2020 års (inställda) ÖSM
istället ska arrangera 2021 års ÖSM.
Styrelsen beslöt att tacka nej med anledning av SM 2021.
DB meddelar ÖSM-kommittén beslutet.
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§9

2020-09-09

FÖRENINGSÄRENDEN
En förening, som sökt anslutning till kretsen 2013, hade inkommit med begäran
om omprövning av kretsstyrelsens avslag av 2014-02-12.
Styrelsen beslöt att avslå begäran då 6,5 år förflutit sedan beslutet fattades.
Det uppdrogs åt MD att besvara brevet.

§10

MD

SM 2021+2022 – UPDATE
SM-gruppen hade träffats regelbundet (via Skype).
Nästa möte för gruppen planerat till 2020-10-07 klockan 18.00 (skype)

§11

KRETSTRÄNARUTBILDNING
Rikstränarna planerar en kretstränarutbildning 20-22/11 (se bilaga 4).
Siitaris tillfrågade om de vill kvarstå som kretstränare och om de var
intresserade av uppfräschningskurs men inget svar hade inkommit.
Krystian Björklund (Säters PSF) nominerad. Fler förslag kan mejlas till LS.

§12

POLICY FÖR PARENTATION PÅ ÅRSMÖTEN

MD

På förekommen anledning hade MD föreslagit att kretsens praxis rörande
parentation sätts på pränt i en policy. (Bilaga 5).
Styrelsen beslöt enligt förslaget och uppdrog åt MD att författa och
publicera policyn på hemsidan.
§13

MD

INTERN ARBETSMETODIK
Allmän diskussion om ett antal detaljfrågor angående arbetsrutiner etc.
Det fastställdes att DB såsom tävlingskoordinator ska vara enda kontakt för allt
tävlingsrelaterat, inte enbart koordineringen av tävlingsdatum. Detta omfattar
standardmedaljuträkningskontrollen, inbjudningar, resultatlistor, bandesign osv.
osv.).
På så sätt underlättas förhoppningsvis kontakten med kretsföreningarna.

§14

ÖVRIGA, EJ ANMÄLDA FRÅGOR
Inga.

§15

TID OCH PLATS FÖR NÄSTA MÖTE
2020-12-09 klockan 18.00 via Skype.
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§16

2020-09-09

MÖTETS AVSLUTANDE
Ordförande avslutade mötet klockan 20.10.

Bakom pennan satt:

Justerat av:

Mats Dahlstedt
Lena Sjögren

Sekreterare

Ordförande
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