
Protokoll fört vid ordinarie styrelsemöte med Dalarnas Pistolskyttekrets 

den 2018-10-17 i Färjenäs, Borlänge Kl. 18.00 

Närvarande: Lena Sjögren, Erik Forsberg, Mats Dahlstedt, Camilla Siitari , Jimmy Lök, 

Stefan Siitari samt suppleanterna Tommy Rosencrantz, Daniel Bergström som närvarande 

från punkt 5. 

Anmält förhinder: Niklas Eriksson  

  §1 Mötet öppnas 

Ordförande Lena Sjögren hälsade välkommen och förklarade mötet för öppnat. 

  §2 Förslag föredragningslista 

Föredragningslistan antogs med följande tillägg, 10a) Förbundsårsmötet, 10b) Milersättning 

  §3 Föregående protokoll 

Föregående protokoll föredrogs av sekreteraren, godkändes av mötet och lades till 

handlingarna.  

  §4 Ekonomi 

Kassör Erik Forsberg föredrog för styrelsen kretsens ekonomi och där har det inte hänt så 

mycket över sommaren sedan senaste mötet dock har det inkommit ett antal fakturor som gör 

att det kommer att visas ett minusresultat kontra budget. 

  §5 Frågor enligt bilaga 

Bilaga enligt originalprotokoll. 

  §6 Information ny hemsida 

Mats Dahlstedt informerade lite om den nya hemsidan som från nu är i skarpt läge, dock kan 

det ännu finnas lite fel som kommer att fixas till löpande. 

  §7 Power Break 

Gott med kaffe och macka! 

  §8 Utbildningar 

Utbildningar för kretsinstruktörerna har efterfrågats för att kunna vidareutbilda ute i 

föreningarna det som förts på tal är banläggning fält, och även grunderna i PPC. Vidare så 

planeras det en eventuell utbildning till våren för föreningsinstruktörer. 

   

 



§9 Profilprodukter 

Mats D. visade upp de beachflaggor som kommit hem, och delade även ut de beställda 

tröjorna till styrelse och suppleanter. Ska kompletteras med beställning åt Daniel Bergström. 

  §10 Övriga frågor 

10 a) Förbundsmötet   

Årets förbundsårsmöte hölls helgen före midsommar på Lidingö i Stockholm, representanter 

för Dalarna var Stefan Siitari och Camilla Siitari. Det började med en lunch på lördagen och 

sedan började mötena och först ut var det kretskonferens som sedan utmynnade i 

landsdelskonferens där det talades om det som i första hand rör kretsar och landsdelar. Dagen 

avslutades med middag på kvällen. På söndagen avhölls Förbundsårsmötet som inleddes med 

nationalsång och uppläsande av telegram från kungen. Efter det var det sedvanliga 

årsmötesförhandlingar som avkunnades på mindre än en timme. Dagen avslutades med 

gemensam lunch, sedan var det fri hemfärd. 

10 b) Milersättning 

Sekreteraren Stefan Siitari framförde ett förslag att höja milersättningen för styrelsens 

medlemmar, flera nivåer diskuterades och styrelsen enades om en höjning till 25 kr/mil. 

  §11 Nästa möte 

Nästa möte bestämdes till den 12/12 klockan 18.00 i Färjenäs, Borlänge. 

  §12 Mötet avslutas 

Ordförande Lena Sjögren tackade för visat intresse och förklarade mötet för avslutat. 

 

    

Vid pennan    Justeras 

 

…………………………………  ……………………………….. 

Stefan Siitari    Lena Sjögren 

  


