
Protokoll 

Möte ”Alliansen” 2018-11-21 

 

Närvarande: 

O-kretsen – Lars T Andersson (MSF), mötesordförande 

MSF – Daniel Fick, mötessekreterare 

GPSSK – Pierre Lindqvist 

O-Kretsen – Jan Aga  

Varbergs PK – Fredrik Jonasson 

FOK Borås – Joe Furborg 

Lerum JoSSF – Martin Isebäck 

Säve PSK – Martin Ottosson 

HPSS – Susanne Johansson, Michael Johansson 

Volvo PK – Birgitta Rundberg 

 

Ej närvarande: HPK, TPSF, GPIF 

 

 

1. Mötets öppnande 

Lars T hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat. 

 

2. Dagordning  

Dagordningen godkändes. 

 

3. Beslut att genomföra Alliansen 2019  

Beslut fattades att Alliansen ska genomföras 2019. 
 

4. Tävlingsdatum 

Datum för Alliansentävlingarna 2019 sattes till: 

Alliansen 1: 30/3 

Alliansen 2: 27/4 

Alliansen 3: 8/6 

Alliansen 4: 24/8 

Alliansen 5: 28/9 

Alliansen 6: 26/10  

 

 

 

 



 

6. Ekonomi 

Lars T läste upp rapport från Alliansens kassör Lars Regnér. 

Alliansens kassasaldo 2018-11-21 = 105 000 SEK.  
Förväntade betalningar på ca 15 000 SEK kvar att utföra till årsskiftet. 
Inga fler intäkter förväntas före Alliansen 1 2019. 
Fullständigt bokslut kommer i januari 2019. 
Mötet beslutade att startavgiften under 2019 fortsatt ska vara 100 
kr/start.  
 

7. Sekretariat 

GPSSK fortsätter enligt tidigare upplägg sköta sekretariatet och 
”femkronan” kvarstår. 
Ett problem har historiskt varit att skyttar anmäler sig utan att betala och 
sedan uteblir på tävlingsdagen, vilket uppehåller platser i onödan. 
För att komma tillrätta med detta meddelade GPSSK att skyttar har 24 
timmar på sig att betala efter anmälan. Därefter stryks obetalda starter. 
Diskussion följde vad som gäller vid avbokningar, byte av starttider, 
eventuell återbetalning vid sjukdom etc. 
 
8. Banläggning, anvisning och banans godkännande 

Lars T informerade hur klubbfördelningen gällande banläggning sett ut 
under 2018. 
Besked från HPK och TPSF att de inte åtar sig banläggning 2019. 
FOK Borås och Varbergs PK tillfrågades och svarade att de kan ställa 
upp som banläggare. 
 

Banläggningen för 2019 bestämdes enligt följande: 

Alliansen 1: FOK Borås 

Alliansen 2: Volvo PK 

Alliansen 3: GPSSK 

Alliansen 4: Säve PSK 

Alliansen 5: Mölndals SF 

Alliansen 6: Varbergs PK 

 

Banläggaranvisningen för Alliansen reviderades under 2018.  
Lars T läste upp innehållet och frågade om det fanns eventuella 
önskemål rörande ändring eller komplettering. Inga förslag framlades. 
 
De kritor som används på tävlingarna upplevs ofta vara av dålig kvalitet. 
Joe Furborg åtog sig att samverka med Lars Regnér och införskaffa 
”SM-kritor” till funktionärslådorna. 
 



Från Kretsen uppmanades att banor ska vara inskickade till Lars Almér 
(kretsinstruktör) för godkännande senast tre veckor innan tävling (helst 
tidigare). Kontaktinformation finns på: www.okrets.se 
 

9. Stationsbemanning 

Lars T läste upp hur stationsbemanningen sett ut under 2018. 

Besked från HPK att de inte åtar sig stationsbemanning under 2019.  

Volvo meddelade att de inte kommer att bemanna en egen station, men 
kan tänka sig att bistå med två till fyra personer som funktionärshjälp. 
De stationer som då saknar bemanning är station 7 samt tre tävlingar på 
station 8. 
 
Frågan gick ut till mötet om några föreningar kunde tänka sig att fylla 
luckorna. 
Följande tar med sig ärendet till sina föreningar: 

 
Martin avstämmer med Lerum JoSSF och Pierre med GPSSK om deras 
möjligheter. 
 
Birgitta kontrollerar med Volvo PK om de kan dela station 8 med TPSF 
(d.v.s. tre stycken tävlingar). 
 
Jan undersöker huruvida GPIF kan bistå med funktionärer. 
 
Lars T kontaktar Alingsås KSF, som är en aktiv förening på 
Alliansentävlingarna, hur de ställer sig till att bemanna en station/bistå 
med funktionärer. 
 
Slutgiltig lösning och beslut tas på kommande Alliansenmöte i januari 

2019 (2019-01-23). 

 
Stationsbemanningen för 2019 ser i nuläget ut enligt nedan: 

Station 1: Varbergs PK / FOK Borås 

Station 2: Säve PSK 

Station 3: GPSSK 

Station 4: Lerum JoSSF 

Station 5: Mölndals SF / Härryda PSS (fm/em) 

Station 6: Mölndals SF 

Station 7: ? 

Station 8: Telegrafverkets PSF (tre tävlingar) / ? 

 

 

 



10. Vapenkontroll 

Mötet beslutade att banläggande förening fortsatt även ska anordna 
vapenkontroll. 
Vapenkontrollen ska bestå av minst en godkänd (helst två) 
vapenkontrollant och vara öppen från en timme innan första start till 
klockan 12.00. Skytt som eventuellt anländer efter det kontaktar 
sekretariatet, som löser det i så fall. 
Föreningarna ombads kontrollera bland sina medlemmar gällande 
utbildade vapenkontrollanter. 
 
Lars T informerade om O-kretsens utbildningar och uppmanade 
föreningarna att inkomma med sina utbildningsbehov och önskemål. 
 

11. Priser 

Diskussion om Alliansens priser. 

Idéer på alternativ till de pokaler/tennpriser som används lades fram. 
Penningpriser eller presentkort föreslogs.  
För och nackdelar dryftades.  

GPSSK åtog sig att utreda hur mycket pengar som skulle behöva 
utbetalas vid Alliansentävlingarna om penningpriser. Beräkningen 
medtas till Alliansenmötet i januari 2019 och beslut tas då. 
Totalpriserna skulle ej beröras av detta utan kvarstå i form av 
vaser/bucklor.  
 
Mötet bestämde att ingen sammanslagning får ske gällande klass 1 samt 
juniorklass vid Alliansentävlingarna. 
 

12. Nästa möte 

Datum för nästa Alliansenmöte sattes till:  
2019-01-23 
Klockan: 18.00 
Plats. GPIF:s klubbstuga 
 

13. Mötets avslutande 

Lars T tackade alla och förklarade mötet avslutat. 

 

 

 

 

 

 

Lars T Andersson                                                Daniel Fick 

Ordförande                                                          Sekreterare 

 


