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SÖDERMANLANDS PISTOLSKYTTEKRETS STYRELSEMÖTE 
  
Tid: 20 november 
  
Plats: Hugelsta  

Paviljongen vid jaktskyttebanorna. 

NR RUBRIK ANSV KLART 

 

1 MÖTES ÖPPNANDE 

Ordförande öppnade mötet 

  

2 UPPROP 

Jonas Wiberg 
Joel Edving 
Lars Blomberg 
Ulf Karlsson 
Per Lundqvist 
Torbjörn Samuelsson 

  

3 GODKÄNNADE AV DAGORDNING 

Dagordningen godkändes 

  

4 FÖREGÅENDE PROTKOLL 

Gick igenom föregående protokoll som godkändes och lades till 
handlingarna 

  

5 EKONOMI 

Inget har hänt sedan förra mötet ser ut att blir ett positivt resultat. 
Satsa på utbildning med överskottet. 

  

6 SM 2018 

Inget nytt kring det.  
ÖSM i början på maj 

  

7 UTBILDNING 

Planera för att genomföra föreningsinstruktörs-utbildningen efter nyår. 
Ett tillfälle i Oxelösund och det andra i Eskilstuna. 
Peter och Ulf bokar det. 
 

  

Protokoll 
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Ulf och Peter har gått banläggarkurs så att de nu kan anordna en 
liknande kurs inom kretsen. 
 

8 SKJUTPROGRAM 2017  

Styrelsen gick igenom ett förslag och kommer att kontakta berörda 
klubbar om detta. 
Joel gör det, därefter kan det läggas upp på vår hemsida 
 

  

9 NYTT VANDRINGSPRIS  

Jonas har tagit fram ett förslag till stadgar till de två nya 
vandringspriserna. 
 

  

10 KLUBBKONFERENS 

Avvaktar hur det blir med Femöre . 
Preliminärt datum för detta är 11 februari 

  

11 LANDSDELSKONFERENS 

28 januari, fungerade inte vara på Åkers Styckebruk. 
Jonas kollar om det fungerar med Rogge eller Ärleby gård 

  

12 INKOMMANDE MOTIONER SKRIVELSER 

Inga inkommande har kommit 

  

13 KRETSINSTRUKTÖRER 

Peter har pratat med Förbundet och det är okej att bara skicka in 
namn på dessa. 
Kretsen har en förteckning på vilka som har gått kursen. 
Skicka ut till respektive förening om vilka det är så att respektive 
förening får avgöra om en person som är med på listan fortsatt ska 
vara klubbinstruktör,  

  

14 ÖVRIGA FRÅGOR 

Kretsens förtjänst medalj. Två personer ska tackas för sitt arbete inom 
kretsen genom att de tilldelas kretsens förtjänst medalj i silver. 
Joel kollar med Lars-Erik Utas om hur det hanterades tidigare 

  

15 NÄSTA MÖTE  

I samband kretskonferensen 11 februari. Om det uppstår behov så 
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kallar Jonas till ett styrelsemöte. 

16 MÖTET AVSLUTAT 

Mötet avslutades 

  

 

 

 
Vid protokollet   Justeras 
 
 
 
Joel Edving   Jonas Wiberg 


