SJÆLLANDS SKYTTE FORBUND
Beslutningsreferat fra bestyrelsesmøde SSF afholdt i d. 24. januar kl.1830 på Scott/Tiger, Banestrøget 17
2., 2630 Tåstrup.
Til stede: Kenneth Sieck , Niels D. Andersen, Kirsten Steffensen, Kristen Trap, Helle Mark, , Kristian Hansen.
Afbud: Jan Lykke Jensen ( Jan har overdraget sit formandsmandat til den øvrige bestyrelse )
1)Valg af ordstyrer: Kristen blev valgt som ordstyrer. Dagsorden blev godkendt med tilføjelse under pkt. 6 omkring
afvikling af SM på 10 meter luft. Referat fra bestyrelsesmøde d. 8/12 blev godkendt, dog med en rettelse pkt. 4 c. ift.
tidspunkt for afvikling af 25-50m SM.
2) Næstformandens orientering: Kristen orienterede omkring formandens beslutning om at stille sit mandat til
rådighed for bestyrelsen pga. arbejde i udlandet. Efter en debat om emne, besluttede bestyrelsen enstemmigt at
Næstformanden nu er udpeget af bestyrelsen som fungerende formand.
Kristen redegjorde for sagen vedr. DSF på SSF vegne fremsendte forslag til Unionen til unionens pistolsektionsmøde og
repræsentantskabs- møde. Bestyrelsen besluttede, at Kristen fremsender skrivelse til unionen, hvor SSF tilbagekalder
SSF accept på DSF fremsendelse af forslagene. Derudover fremsendes en forespørgsel til unionen vedr. forslaget
omkring SKV, for at få uddybet hvilke konsekvenser forslaget får for SSF virke ift. Unionens godkendte discipliner.
3) Godkendelse af forretningsorden: Det af Kristen fremsendte forslag blev, godkendt, dog med den rettelse, at de
økonomiske retningslinjer for tilskud bliver udtaget og tilføjet som bilag. Kristen udfærdiger en skrivelse til
medlemsforeningerne omkring tilskud til forenings/skytte aktiviteter.
4) Økonomi: Kassereren redegjorde for problemstillingen omkring kontingentopkrævning, som burde have været
udsendt inden 1. januar for at medlemsforeningerne kunne indbetale kontingent inden 1. februar (vedtægtsbestemt).
Kassereren, sammen med tilsagn fra den tidligere formand Paul Erik Sørensen, får udsendt opkrævninger ift.
delegeretmøde beslutning. Sagen vedr. afregning for SM fra de tidligere år blev igen debatteret. Sagsfremstillingen er,
at der ikke er blevet afregnet for SM´r i en periode via forbundets konto og derved ikke er med i regnskaberne for de
sidste to regnskabsperioder (Manglende indtægter for ca. 10.000 kr.). De nuværende sektionsformænd har ikke haft
ansvar for disse uregelmæssigheder. Endelig beslutning om emne udsættes til næste møde.
5) Udpegning af delegerede til unionens repræsentantskabsmøde: Efter en debat om emne, besluttede bestyrelsen
at udpege de nuværende 6 bestyrelsesmedlemmer samt øvrige fra de medlemmer som ønsker at deltage fra
medlemsforeninger som er ISSF aktive inden for SSF. Da antal delegerede ikke er kendt dd., udpeges de sidste
delegerede fra SSF, til antallet bliver meddelt fra Unionen. Hvis der medlemmer fra SSF foreninger, som ønsker at
deltage som ”gæster” (Ikke stemmeberettigede), er det for egen regning ( ca. 1200 kr. + transportudgifter).
6) Mulighed for tilføjelser: Niels redegjorde for problemstilling omkring udarbejdelse af resultatliste for SM 10m luft
som var afviklet i januar sammen med ”Gundsølille åben”. Stævneleder for ”Gundsølille Åben” var ikke interesseret i
at hjælpe med resultatlisteudarbejdelsen, da der ikke var givet tilsagn om den ansøgte støtte. Kristen meddeler
stævnelederen omkring bestyrelsesbeslutning fra sidste møde.

7) Eventuelt: Niels (Kommunikationsansvarlig) orienterede om status for hjemmeside, Face book gruppe
samt mailadressesystemsmuligheder. Kristen anmodede om at der blev oprettet mailgrupper på
foreningsformænd og foreningskasserer, som løbende skulle opdateres.
Næste B-møde: 1.Marts 2017 kl. 1800 i Karlslunde hallerne
Mødet sluttede 2330
Referent: Kristen

