SVENSKA PISTOLSKYTTEFÖRBUNDET

PROTOKOLL

VU Sammanträde Nr 5/08

2008-05-17

Närvarande ledamöter: Jan Kjellberg (ordförande),Birgitta Rundberg, Sune
Persson, Nils-Anders Ekberg och Anders Khemi.
Adjungerade:
Övriga:

Mats Stoltz (sekreterare)
Bo Walger
Claes Linder (förbundsjurist)

§1

Sammanträdets öppnande mm
Ordföranden förklarade sammanträdet öppnat. Dagordning fastställdes.
Protokoll Nr 4/08 justerades och lades till handlingarna.

§2

Förberedelser Förbundsmötet
Sekreteraren avrapporterade arbetsläget. Konstaterades att samtliga kretsar
kommer att vara representerade på Förbundsmötet.

§3

Stadgerevision
Diskuterades lämpliga ”principområden” att föreläggas kretskonferensen för
diskussion. (Bilaga till originalprotokollet)

§4

Kretskonferens 2008
Diskuterades inriktningen av den kretskonferens som genomförs dagen före
Förbundsmötet. Konferensen kommer att bestå av ett ”informationsblock” och
ett ”diskussionsblock”. Det senare kommer huvudsakligen att behandla
stadgerevisionen och till denna kopplade frågor. Uppdrogs åt
styrelseordföranden, vice ordföranden och sekreteraren att, i samråd med
förbundsjuristen, detaljplanera konferensen.

§5

Skrivelse från Arne Friberg
Behandlades inkommen skrivelse i enlighet med bilaga till originalprotokollet.
Uppdrogs åt sekreteraren att besvara skrivelsen.

§6

Övriga frågor

6:1

Sekreteraren rapporterade att lagret av proppar och brickor måste
kompletteras. Han konstaterade att produktionskostnaderna ökat varför han
föreslog att Förbundets försäljningspris måste justeras. Beslöts i enlighet med
förslaget och uppdrogs åt sekreteraren att fastställa nytt försäljningspris.

6:2

Bo Walger anmälde att Sebastian Berge inkommit med överklagande i
medlemsärende. (Bilaga originalprotokollet) Verkställande utskottet
konstaterade att det inte finns skäl att gå emot kretsens beslut i frågan.
Uppdrogs åt Walger att meddela Berge beslutet.

6:3

Nils-Anders Ekberg anmälde att det är tveksamt huruvida Norra landsdelen
kan arrangera SM 2009 och begärde mandat att i så fall söka ny arrangör i
övriga landsdelar. Verkställande utskottet gav Ekberg det begärda mandatet.

6:4

Diskuterades Förbundets fortsatta engagemang i luftpistoltävlingen ”80-aden”
Konstaterades att det är önskvärt att Förbundet i egenskap av arrangör
(tillsammans med SSF) tar en mer aktiv del i tävlingen. Beslöts att utse
representant i ”80-adens” tävlingskommitté. Uppdrogs åt Förbundets
tävlingskommitté att utse lämplig person för ändamålet.

§7

Sammanträdets avslutande
Ordföranden förklarade sammanträdet avslutat.

Mats Stoltz

Jan Kjellberg

sekreterare

ordförande

