Anteckningar gjorda vid arbetsmöte inför sammanslagning av skytteorganisationerna i Gävleborg.
Tid och plats: 21 april 2009 Rustkammaren Söderhamn
Närvarande:
Gävleborgs Skytteförbund: Ralf Ivarsson, Bengt Jansson och Agne Martinsson.
Gävleborgs Ungdomsskytteförbund: Roger Svensk.
Gästriklands Sportskytteförbund: Göran Wennerberg, Ola Westman.
Hälsinglands Sportskytteförbund: Per Andersson, Hans Larson, Göran Uhlin.
Den lista över aktiva föreningar och skyttar som vi började jobba med på förra mötet har med hjälp av
listor från sportskyttet kompletterats och enligt denna så är det 239 skyttar som har aktivitetskort
fördelade på 107 gevär, 71 pistol, 51 lerduvor och 10 viltmål. Siffrorna är 2008 års sportskyttelicenser
samt uppskattat antal nationella gevärsskyttar som har kort. Ralf kollar om det går att till nästa möte få
fram listor med årets siffror.
Göran W redovisade vad Gästriklands sportskytteförbund fått i bidrag.
Diskuterades styrelsens sammansättning. Vi kom fram till att Smålandsmodellen var bra. Enligt den så
skall det vara ordförande, sekreterare och kassör samt två ledmöter plus en representant för
gevärssektionen, en för pistolsektionen och en för viltmål/lerduvor. Summa blir ordförande plus 7
ledamöter. Sekreteraren och kassören bör väljas för dessa poster på årsmötet. Sektionerna utser sina
representanter till huvudstyrelsen. Varje sektionsstyrelse bör bestå av fem personer.
Vad skall vi göra. Enligt smålandsmodellen så skall mellannivån arbeta enligt följande.
Administration: Ekonomi, info/adm, hemsida, verksamhetsberättelse.
Tävlingsverksamhet: Samordna tävlingsprogram, arrangera på uppdrag eller utse arrangör, organisera
distrikts- /zontävlingar.
Utbildning: Skyttespecifik utb av klubb-, distriktstränare. Grenspecifik funktionärsutbildning. Läger.
Årsmöte: Nästa årsmöte så måste alla fyra förbunden ha möte samma dag där var och en först avslutar
respektive förbund sedan ett årsmöte med bildandet av Gävleborgs skyttesportförbund.
Eftersom det är lite oklart vilken och hur mycket information som gått ut till föreningarna så
beslutades att Ralf skall skicka ut till samtliga föreningar anteckningarna från dessa möten samt
information om sammanslagning och frågor om hur föreningarna kommer att göra.

Inför nästa möte:
Hur blir ekonomin, vad får vi för bidrag?
Hans kollar hur man gjort med sammanslagningen i Västernorrland.
Rolf kollar med SISU om bidrag därifrån för arbetet med sammanslagningen.
Information om arbetet med sammanslagningen skall läggas ut på hemsidan.
Ralf kollar stadgar till nästa möte.
Kalla representant från Hälsinglands idrottsförbund.
Nästa möte den 12 augusti kl 18.30 på Rustkammaren i Söderhamn.
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