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Närvarande:    Frånvarande:   
Lena Sjögren (LS) Ordförande     
Jimmy Lök (JL) Vice ordförande     
     Stefan Siitari (SS) Sekreterare 
Erik Forsberg (EF) Kassör     
Mats Dahlstedt (MD) Vice sekr.     
     Camilla Siitari (CS) Ledamot 
     Tommy Rosencrantz (TS) Suppleant 
     Daniel Bergström (DS) Suppleant 
Niklas Eriksson (NE) Suppleant     
       
 

Tid: Onsdag, 2019-02-06, kl. 18.00 – 21.00 
Plats: Färjenäs  
 

§1  MÖTETS ÖPPNANDE  
    
  Ordförande förklarade mötet öppnat.  
    
§2  FÖRSLAG FÖREDRAGNINGSLISTA  
    
  Dagordningen godkändes efter tillägg av §7 Övriga frågor där MD anmälde: 

a) Tävlingskrock 18-19/5 
b) Nytt datum för Kopparsmällen 5/5 
c) Hemsidekalendern 

 
§§9-10 blir därför §§10—11. 

 

    
§3  FÖREGÅENDE PROTOKOLL  
    
  Protokollet ej tillgängligt då sekreteraren var sjukskriven. 

Punkten bordläggs därför till nästkommande möte. 
 

    
§4  KASSÖRENS RAPPORT  
    
  EF delade ut och gick igenom sin redogörelse för den ekonomiska ställningen till 

dags dato. Intet nytt. Fem föreningar släpar med avgifter. Tre stora och två små. 
 

    
§5  ÖSM-KONFERENS  
    
  JL representerade Dalarna i Enköping och kunde rapportera följande: 

- Arrangerande krets av ett ÖSM är betalningsansvarigt för 10-kronan, 
inte föreningen som faktiskt genomför tävlingen. 

- Roger Björkman valdes till ordförande i ÖSM-kommittén 
- Patrik Manlig omvaldes som sekreterare 
- Lena Sjögren omvaldes som kassör 
- Organisationens säte kommer fortsättningsvis vara den aktuelle 

kassörens hemstad 

 



DALARNAS PISTOLSKYTTEKRETS  PROTOKOLL 
 
STYRELSEMÖTE  2019-02-06 
 

 
 

 
 

Sign:     Skapad:2019-02-06 2(3) 

- Ordförande och sekreterare tecknar firma var och en för sig 
- Kretsarnas årsavgift oförändrat 400 kr 
- Medaljavgiften höjd från 5 kr till 10 kr 
- Medaljavgiften för lag oförändrat 30 kr 
- ÖSM Precision 2019 hålls i Norrköping 7-8/9 
- ÖSM Fält 2019 hålls på Gotland 25-26/5 
- ÖSM PPC hålls i Falun 15-16/6 
- ÖSM Militär Snabbmatch hålls i Borlänge 11-12/5 
- ÖSM Magnumfält hålls i Östergötland. Datum ej bekräftat. 
- På ÖSM-tävling skall lag med dess deltagare anslås på startlistan. 
- Förslag på nya stadgar gicks igenom 
- Kretsinstruktörerna ska utbildas om PPC. De blir ej PPC-instruktörer. 
- Banläggarkurs i Stockholm 15-17/11. A-klubbar i första hand. 
- Förbundet påminner om Jubileumsmedaljen. De får in väldigt få 

nomineringar till denna utmärkelse. 
- Startavgiften för Rikstävlingen blir 75 kr. 
- Avgiften för Gröna kortet höjs till 100 kr. 

    
§6  RAST OCH VILA  
    
  Kaffe och köttbullemacka…  
    
§7  FRÅN FÖRBUNDET INKOMNA MOTIONER  
    
  

 
Hade ännu ej inkommit. Telefonmöte planeras preliminärt för 20/2. LS 

 
§8  ÅRSMÖTET  
    
  De olika arbetsuppgifterna gicks igenom och fördelades. 

Styrelsen samlas kl. 20/3 kl. 18.00. 
 
Alla 

    
§9  ÖVRIGA FRÅGOR  
    
  a) MD informerade att det enligt förbundets tävlingsprogram finns en 

tävlingskrock då KretsM Fält (Hedemora) och Hammarslaget (Sandviken) 
båda går av stapeln 19/5. Inom 2-timmarsgränsen med marginal. Efter 
telefonsamtal kunde LS meddela att uppgiften är fel. Sandviken hade bytt 
plats med sin precisionstävling 18/5. 

b) Falu Sport- & PSK hade upptäckt att deras precisionstävling Koppar-
smällen saknades på tävlingsprogrammet. Då det sökta datumet nu 
krockar med andra tävlingar ansöktes istället om nytt datum 5/5 vilket 
godkändes efter kontroll med tävlingsprogrammet. 

c) MD efterfrågade synpunkter på ny alternativ hemsidekalender som 
har byggts efter kritik. Det beslöts att MD demonstrerar båda kalendrarna 
i anslutning till årsmötet och tar in åsikter där istället. 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
MD 
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§10  NÄSTA MÖTE  
    
  Nästa möte blir (preliminärt) telefonmöte 2019-02-20 kl. 20.00 följt av  

Årsmötet på Scandic Lugnet i Falun 2019-03-20 kl. 19.00 (samling 18.00 för 
styrelsen) samt konstituerande möte direkt efter årsmötet.  

 

    
§11  MÖTETS AVSLUTANDE  
    
  Ordförande avslutade mötet kl. 21.00.  
    
   
Bakom pennan satt:   
   
   
Mats Dahlstedt   
Vice sekreterare  Justeras av: 
   
   
  Lena Sjögren 
  Ordförande 
 


