SJÆLLANDS SKYTTE FORBUND
Beslutningsreferat Sjællands Skytteforening, bestyrelsesmøde 01-mar-2017 kl. 1800 Karlslunde Hallerne,
Kongens Enge 42,
Tilstede: Kristen Trap (KT), Niels D. Andersen (NDA), Kirsten Steffensen (KST), Kenneth Sieck (KSI), Kristian
Hansen (KH), Helle Mark (HM).
1) Valg af ordstyrer: Helle Mark.
2) Godkendelse af referat fra sidste møde: Referat blev godkendt
a. Afledt diskussion omkring hjemmeside m.v.. NDA sørger for domæne registrering m.v.
b. Foreningen bør CVR registreres (foretages efter DskyU Årsmøde).
3) Unionens oplæg til organisation
a. KT fremlagde et oplæg på vegne af SSF til ændring af DskyU’s forslag til ny struktur
/organsation, som blev debatteret. Beslutning: Forslaget renskrives og fremsendes til
DskyU i forhold til retningslinierne for forslag til DskyU repræsentantskabsmøde. Sendes
samtidigt til øvrige lokal og landsforbund.
4) Gundsølille Open.
a. SM medaljer: Der er kommet styr på de fleste af dem, måske et enketl udestående stævne.
b. Gundsølille Skytteforening fremsender regning på 5000,- kroner for SM sammen med
regnskab.
c. SSF har fået mulighed for at få et skydehold ved Gundsølille open 2018 til afholdelse af SM
10m 2018. Det tager SSF imod.
d. Poul Lamhauge(PL) har noget restmateriel liggende. Det fordeles via pistol og riffeludvalg.
5) Kommunikation
a. NDA orienterer om hjemmeside og kommunikation, iøvrigt jvf. Punkt 2a.
b. KT vil gerne have mailgrupper til henholdsvis formænd og kasserere.
6) Økonomi:
a. Kontingentopkrævninger: KST udsender disse primo marts.
b. Firmasporten Slagelse: Der er uklarhed om hvorvidt de er udmeldt eller ej per 31/12-2016.
KST kontakter Firmasporten i Slagelse for en afklaring. Hvis Firmaidrætten fastholder
udmeldelse i 2016, skal der ikke opkræves kontingent for 2017.
7) Udpegning af delegerede til DskyU årsmøde.
a. Bestyrelsen har udpeget de delegerede til DskyU’s årsmøde. KT fremsender tilmelding til
Unionen asap.
b. Personer der ikke er udpeget som delegerede, kan deltage uden stemmeret og for egen
regning (transport og møde afgifter). Tilmelding foretages via DskyU hjemmeside. Dette
meddeles dem der ønskede at deltage (Liste fra delegeretmøde 2016), men som ikke er
udpeget af SSF bestyrelse som delegeret. Meddelelsen fremsendes på mail eller pr. telefon
af KH.
8) Tilføjelser: KST: Mangler regnskab for SM November 2014 samt afregning for stævner fra PL. HM
og KH følger op med PL.
9) Eventuelt:
a. SM 15m riffel og pistol: Afholdes formodentlig over flere baner med rep. Fra bestyrelsen
tilstede, på en træningsaften. Bør afholdes inden ¼-2017.
b. SM 25 & 50m: 11-13 august 2017, Skydebane vest? NDA og KSI planlægger stævnet asap.
Næste møde: Onsdag 5/4-2017, klokken 18, Karlslunde Hallen.

