SJÆLLANDS SKYTTE FORBUND
Beslutningsreferat Sjællands Skytte Forbund (SSF), bestyrelsesmøde 05.april 2017
kl. 1800 Karlslunde Hallerne, Kongens Enge 42
Tilstede: Kristen Trap (KT), Niels D. Andersen (NDA), Kirsten Steffensen (KST), Kenneth Sieck ( KSI), Helle
Mark (HM).
Afbud: Kristian Hansen (KH)
Dagsorden:
1)Valg af ordstyrer: HM blev valgt
2) Godkendelse af referat fra sidste bestyrelsesmøde. Referater fra de sidste to bestyrelsesmøder blev
godkendt
3) Evaluering af sektionsmøder (Riffel og Pistol) samt unionens repræsentantskabsmøde. Herunder
Unionens oplæg til organisation. Riffelsektionens møde foregik stille og roligt berettede KST-KSI-HM.
Pistolsektionsmødet blev forsinket en ½ time pga. Tim Andersens adfærd omkring DSF stemmesedler. Der
blev valgt ny formand og 3 nye medlemmer til sektionen. Derudover var der flertal for DSF forslag omkring
SKV.
Repræsentantskabet nedstemte DSF forslag omkring SKV. Unionsstyrelsens forslag omkring ny struktur
blev godkendt.
4) Sag vedr. Gunsølille Åben: HM kontakter foreningen omkring stævneregnskab og når det foreligger
udbetales 5000 kr. i tilskud til stævnet. Opgaven vedr. regnskab for tidligere SM følges op af KH og HM
5) Kommunikation. Hjemmeside mm. NDA gav status for hjemmeside, samt kom med forslag til nye tiltag.
NDA fortsætter med tiltag.
6) Økonomi
Kontingentopkrævning. KST meddelte at 9 foreninger mangler at betale kontingent.
KT gennemgik betaling for tilmeldte til unionens repræsentantskabsmøde samt øvrige møder. Listen blev
godkendt og KST udbetaler når dokumentation fremsendes.
7) Sag vedr. DSF overtrædelse af unionens love ift. SSF virke: Indberetning af DSF om lovbrud blev efter
debat godkendt til fremsendelse. Et medlem af bestyrelsen stemte imod.
8) Mulighed for tilføjelser: 25-50m SM blev drøftet og planlægningsgrundlaget blev fastholdt ift. tidligere
trufne beslutninger. 15m SM regnskab blev fremlagt og godkendt. SSF bestyrelses forretningsorden vedr.
godkendelse af B-referater ændres til at referater er godkendt 5 dage efter bestyrelsesreferatet er fremsendt,
når alle deltagende bestyrelsesmedlemmer har svaret positivt på mail.
9) Eventuelt: IAB
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