SJÆLLANDS SKYTTE FORBUND
Konstituerende bestyrelsesmøde SSF,
Afholdt Karlslunde Skytteforening, torsdag den 8/12-2016
Tilstede: Kenneth Sieck, Niels D. Andersen, Kirsten Steffensen, Kristen Trap, Helle Mark, Jan Lykke Jensen,
Kristian Hansen.
Fraværende: Ingen
1) Ordstyrer: Vi klarer os uden.
2) Konstituering:
a. Næstformand: KT og NDA melder sig som kandidater. Kandidaterne præsenterede sig selv
og deres kandidatur. Kresten valgt med 5 stemmer for og 2 imod.
b. Kasserer: Kirsten Steffensen
c. Sekretær: Kristian Hansen
d. Sektioner:
i. Riffel sektion: Kenneth Sieck
ii. Pistol: Niels D. Andersen
e. Informations udvalg:
i. Niels påtager sig opgaven (Informations ansvarlig for SSF), ny hjemmeside med
dertil hørende.
3) Gennemgang og justering af forretningsorden
a. Vedtagelse af forretningsorden udskudt til møde i januar, der skal laves et oplæg til hvad vi
ønsker af ny forretningsorden. Forretningsorden vedtaget 27/12-2015 regnes for gældende
indtil anden forretningsorden vedtages.
b. Vedtægter kigges der på efter DSkyU repræsentantskabsmøde.
4) Stævner
a. Dato OK. Hvad med indskud, tilmeldinger til SM? SSF bør dække differencen mellem
standard indskud (100,-) og Gundsølille Open indskud (300,-).
b. SM 15m pistol og riffel, 28-29/1, Fløng-Hedehusenes baner hvis muligt.
c. SM 25m og 50m: 9-10/10-2017 Skydebane vest.
5) Mulighed for tilføjelser
a. Drøftet internt.
b. SSF stiller underskudsdækning på 5000 DKK og der kan søges om yderligere 5000 DKK.
c. SSF har modtaget en ansøgning om støtte til en riffel skyttes deltagelse i udlands stævne, vi
har desværre ikke modtaget de relevante bilag og kan derfor ikke behandle ansøgningen.
Riffel sektionen følger op.
i. Retningslinjerne for tilskud skal offentliggøres.
ii. Retningslinjerne for tilskud fra SSF skal revideres, herunder bestyrelsens svartid.
d. Udarbejdelse af nye vedtægter for SSF, udskudt til efter DSkyU repræsentantskabsmøde.
6) Eventuelt
a. Kan vi opfordre foreningerne til at afholde klubmesterskaber, og forvente at klubmestrene
deltager i SM?
7) Næste møde: tirsdag den 24/1-2017 klokken 18:30, Østervang skolen, Roskilde.

