
Protokoll fört vid ordinarie styrelsemöte med Dalarnas Pistolskyttekrets styrelse den 
2020-02-12  i Färjenäs, Borlänge kl 18.00 

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

Anmält förhinder: Tommy Rosencrantz, Nicklas Eriksson, Daniel Bergström 

§ 1 Mötet öppnas 

Ordförande Lena Sjögren hälsade välkommen och förklarade mötet för öppnat. 

§ 2 Fastställande av dagordning 

Dagordningen fastställdes med ett tillägg på punkten övriga frågor. 

§ 3 Föregående protokoll 

Föregående protokoll föredrogs av L.S vilket godkändes och lades till handlingarna. 

§ 4 Ordförande rapporterar 

Inget nytt att rapportera förutom att ÖSM konferensen är avklarad och att det blir ett nytt SM-
möte inom kort. 

§ 5 Kassören rapporterar 

Ekonomin är som den är för årstiden med ett beräknat minusresultat för dagen. Vidare 
fastställdes budgeten för 2020 med några korrigeringar. 

§ 6 SM 2022 – uppdate 

SM uppdate  fn. Inte mycket att rapportera mer än lite info angående skjutbanor inför prec./ 
milsnabb 2022. Vidare eventuellt ett nytt SM möte den 26/2. 

§ 7 Motioner och propositioner att ta ställning till 

Inga motioner och propositioner inkomna från förbundet, det får bli ett telefonmöte angående 
dessa. 

§ 8 Fika 

Under fikat informerade Jimmy om ÖSM konferensen. 

§ 9 Ansökan, ny förening – uppdate 

Fanns inget nytt att informera om, väntar in något skjutbane dokument. 

 

 



§ 10 Kretsmästerskapen 2020 – Arrangörer 

Falu Sport & Psk, PPC. Gagnef-Mockfjärds Psk, Fält A/R. Lima Skg, Fält C/B med Älvdalen 
Pk som reserv. Borlänge Pk, Militär Snabbmatch. Grängesbergs Pk, Precision med Mora Skg 
som reserv 

§ 11 Tävlingsledare, Kretsens serietävling 

Till ny tävlingsledare för kretsens serietävlingar utsåga Mats Dahlstedt på försök under ett år. 

§ 12 Årsmöte 2020 / vem gör vad 

Protokoll sköter Stefan även inbjudan till årets årsmöte. Mats sköter projektor. Föredragning 
av motioner och propositioner sköter Lena. Erik föredrar ekonomin och sköter även utdelning 
av priser och diplom. Styrelsen bör var på plats senast 10.00 inför årsmötet. 

§ 13 Övriga frågor 

a) ÖSM Precision 
ÖSM i precision ska arrangeras den 5-6/9 där är Rättviks Pk tillfrågade att arrangera, 
med Älvdalen Pk som eventuell reserv. 

b) Inventering skjutbanor 
Det är ett nytt utskick på gång till inventeringen av kretsens skjutbanor. 

c) Krisplan / åtgärdsplan inför SM 2021 
Synpunkter och frågor till Jimmy L som sammanställer med hjälp av Daniel B. 

d) Förtjänsttecken 
Kretsens förtjänstmedalj i silver kommer att delas ut till Lena Sjögren på kretsens 
årsmöte. 

§ 14 Tid och plats för nästa sammanträde 

I samband med årsmötet sker konstituerande möte. Nästa styrelsemöte är den 1/4 klockan 
18.00 i Färjenäs, Borlänge 

§ 15 Mötets avslutande  

Ordförande Lena Sjögren tackade för visat intresse och förklarade mötet för avslutat klockan 
20.40. 

 

Vid pennan    Justeras 

 

……………………………………….  ………………………………………… 

Stefan Siitari /Sekreterare   Lena Sjögren/ Ordförande 

 


