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SÖDERMANLANDS PISTOLSKYTTEKRETS STYRELSEMÖTE 
  
Tid: 28 augusti 
  
Plats: Oxelösund 

NR RUBRIK ANSV KLART 

 

1 MÖTES ÖPPNANDE 

Sekreteraren öppnade mötet 

  

2 UPPROP 

Jonas Wiberg 
Joel Edving 
Lars Blomberg 
Ulf Karlsson 
Per Lundqvist 
Jens Andersson 
Johan Argenius 

  

3 GODKÄNNADE AV DAGORDNING 

Dagordningen godkändes 

  

4 FÖREGÅENDE PROTKOLL 

Gick igenom föregående protokoll som godkändes 

  

5 EKONOMI 

Planera för hur vi ska använda bidraget från Förbundet 
Bifoga det som Per skickade här. 

  

6 UTBILDNING 

Anordna en ladda själv kurs i kretsens regi, prata med Peter Norberg. 
Föreningsinstruktör i Oxelösund, för att stötta dem lokalt. Planera för 
en kurs i oktober – november. Skicka ut en intresse anmälan, Joel gör 
det. 
Banläggar kurs, Jonas W kollar med förbundet. 
Vi bör även planera för en ytterligare vapenkontrollants utbildning. 
Intresse anmälan skickas ut även här. 
 

  

Protokoll 
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7 SM 2018 

Vi har fått en förfrågan från Uppsala om att hjälpa dem under SM. 
Jonas har sagt att vi kan ta ansvar för en station och 
vapenkontrollanter. 
Lägg upp på hemsidan att vi söker frivilliga till detta och tar upp detta 
även på kommande klubbkonferens. 

  

8 KLUBB KONFERENS  

Jonas och Jens kollar om Femöre är öppet och om vi kan vara där, i 
början av februari, lördag söndag. 15-20 personer beräknas komma. 

  

9 LANDSDELSKONFERENS  

Kommande konferens ska anordnas av Södermanland. 
Planerar för att ha det i Åkers Styckebruk alternativt Arsenalen. 
Genomförs i slutet av Januari. 

  

10 INKOMMANDE MOTIONER SKRIVELSER 

Inga inkommande har kommit 

  

11 FÖRBUNDSMÖTE 

Lite olika diskussioner om diverse saker. 
- Föreningsintyg 
- FAP 
- Försenad förnyelse, skaffa advokat 
- Inget nytt om EU direktiv och ny vapenlag. 

 

  

12 ÖVRIGA FRÅGOR 

Vandringspris, nytt pris behövs då det har vunnits av en skytt 
Jonas har ordnat två kanoner från Åkers Sweden. 
Det nya priset i kretstävlingen ska ha heta Åkers Sweden. Sedan så 
ska vi ta fram ytterligare ett pris i fältskytte som ska heta Jonas 
Wibergs pris. 
JW har fått stadgarna av Lars-Erik Utas, Joel ansvarar för gravering 
med namnplåt. 
Tomas Nilsson, Katrineholm, vill att vi ser över om vi kan anordna 
kretsmästerskap i PPC, Öppen 1500 i två klasser. Ta med detta som 
ett förslag till nästa årsmöte. 
Lars-Erik Utas saknar lite protokoll, Joel ser över detta och förser 
honom det detta. 
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12 NÄSTA MÖTE  

20 november klockan 15:00, Eskilstuna Jaktskytte klubbsstuga 
Hugelsta 

  

14 MÖTET AVSLUTAT 

Mötet avslutades 

  

 
 

  

 
 

  

 
Vid protokollet   Justeras 
 
 
 
Joel Edving   Jonas Wiberg 


