SJÆLLANDS SKYTTE FORBUND
Medlem af Dansk Skytte Union under Danmarks Idræts-Forbund
Formand Paul Erik Sørensen
Ulvedalsvej 3 7470 Karup J

Email: peps1@tdcadsl.dk

Referat fra Konstituerende bestyrelses møde 27/12-2015.
Afholdt: Gundsølille Skytteforening lokaler.
Mødestart.: 15:00
Mødeslut.: 18:30
Til stede: Paul Erik Sørensen – Morten Haamann - Poul Lamhauge - Kristen Trap Kristian Hansen - Helle Ø. Mark
Ikke til stede: Niels Dalhoff (Suppleant) - Kirsten Steffensen (afbud, sygdom)
Referat fra dagsordens punkter.
1)Konstituering af bestyrelsen: Formand Paul Erik Sørensen, Kasserer: Kirsten
Steffensen - Næstformand: Kristen Trap. - Sekretær: Kristian Hansen. - Formand for Psek:
Kristian Hansen, medlem af P-sek Morten Haamann.
Formand for Rsek Poul Lamhauge, medlem af Rsek Kirsten Steffensen, Helle Ø.Mark.
1a) Forretningsorden: Forretningsordenen gennemgået og tilrettet. (vedhæftet)
2) Siden sidst (Delegeretmøde):
Referat fra delegeretmødet fremsendes til dirigenten for underskrift – derefter videre til
resten af bestyrelsen, samt lægges op på SSF hjemmeside.
FORD møder: Formanden orienterede om sidste FORD møde.
Foreninger: Stadig 2 foreninger der ikke havde betalt kontingent for 2015. Formanden
følger op på dette.
3) Stævnekalender: SM på 10m luft blev planlagt afholdt d. 30/1 og på riffel den 31/1. Der
afholdes finaler i det omfang det er muligt. Stævnet afholdes på Fløng-Hedehusene
skydebaner. Fælles indbydelse udarbejdes og sendes til unionens fælles kalender samt
SSF hjemmeside.
SM på 25 & 50m pistol afholdes d. 20-21/8. Kristian forsøger at få en aftale om benytte
Karlslunde Skytteforenings baner til stævnet.
Riffel: SM 50m 18-19/6, afholdes på Skydebane Vest.
SM 15m riffel og pistol: 19-20/11-2016, på Fløng-Hedehusene Skytteforenings baner.
4) Medlemsforeninger og kontingent
Formanden orienterede om medlemsforeninger, kontingent og hvilke foreninger der
udmeldes ved årsskiftet.
SSF forventer en kontingent indtægt i 2016 på ca. 65.000,- DKK.

5) Økonomi
Bestyrelsen besluttede, at der indtil videre (2016) kun uddeles medaljer ved stævner
afholdt af SSF og ikke samtidig præmier. Bestyrelsen overvejer i 2016 hvordan medaljer
og præmier skal fordeles i forbindelse med stævner fremover. Bestyrelsen besluttede at al
kørsel til møder i bestyrelsesregi afregnes med statens høje takst.
6) Materiel status: Poul Lamhauge overfører SSF fripistol fra Værløse Skytteforening til
Gundsølille Skytteforening i SKV.
7) DSkyU repræsentantskabsmøde: Bestyrelsen vil arbejde på at stille med max. Antal
delegerede til repræsentantskabsmødet.
8) FORD/DSkyU vedtægtsændringer, organisationsændringer, status:
Formanden orienterede om uenighed i FORD om den fremtidige organisationsmodel i
Dansk Skytte Union. Formanden præsenterede det foreløbige udkast til ny struktur i Dansk
Skytte Union. Bred enighed om at modellen var fremmende for demokratiet og
kommunikation i unionen.
9) Andet, og det vi har glemt
Kristian Hansen nævnte at posten i unionens pistolsektion som veteranformand ikke er
besat.
Poul Lamhauge agtede at følger op på tilmeldingen til veteran NM i Finland. Formanden
mente at Unionen ikke skal glemme, at støtte veteranområdet generelt.
Helle Ø. Mark nævnte, at hun er optaget på internationalt dommerkursus i Stockholm i
februar.
Eksterne mailinglister vedrørende stævner for både riffel og pistol blev debatteret.
Kristen Trap meddelte at pistolsektion i DSkyU. arbejdede på at al kommunikation skulle
foregå via Unionens hjemmeside.
10) Næste møde
Ifm. orientering om vigtigheden af at SSF stiller med flest mulige delegerede til DSkyU
repræsentantskabsmøde 13/3-2016, bør SFF bestyrelse overveje at indkalde foreningerne
til et orienteringsmøde herom, eventuelt 1. eller 2. marts 2016.
Som referent
Kristian Hansen
Sekretær

