
Protokoll 
Möte ”Alliansen” 2019-01-23 
 

Närvarande: 

O-kretsen – Lars T Andersson (MSF), mötesordförande 
MSF – Daniel Fick, mötessekreterare 
GPSSK – Pierre Lindqvist, Christer Beckman, Lars Regnér 
Varbergs PK – Fredrik Jonasson 
FOK Borås – Joe Furborg 
Lerum JoSSF – Martin Isebäck, Jan Aga 
Säve PSK – Martin Ottosson, Jonas Lennesten 
HPSS – Susanne Johansson, Michael Johansson 
TPSF – Peter Melin 
Volvo PK – Ellis Tica 
 
 
1. Mötets öppnande 

Lars T hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat. 

 
2. Dagordning  

Dagordningen godkändes. 

 
3. Beslut att genomföra Alliansen 2019  

Då flera föreningar meddelat om saknade/begränsade möjligheter att bidra med 
stationsbemanning under 2019 fanns behov att utreda bemanningsfrågan för att 
kunna fatta beslut. 
 

- HPK (som tidigare delat station med TPSF) meddelade på föregående 
Alliansenmöte att de under 2019 ej åtar sig station eller bidrar med 
funktionärer. 

- Volvo PK: Ej längre möjlighet att ansvara för egen station. Kan dela station 
med TPSF.  

- Besked från Alingsås KSF: Skulle eventuellt kunna bemanna station under 
Alliansen 1-3 (fem-sex funktionärer). 

- GPIF meddelade att de inte kan åta sig station men har tre-fyra nya skyttar 
som skulle kunna assistera på stationer (dock ej som stationschefer). 

- Lerum JoSSF: Skulle eventuellt kunna bistå med ytterligare funktionärer i 
begränsad form. 

- Övriga föreningar ansåg sig inte kunna åta sig mer stationsarbete.  
 
Bedömningen gjordes att vissa förändringar måste implementeras för att kunna 
genomföra Alliansen 2019 och två alternativ föreslogs: 
 

• Alternativ 1: 8 stationer men reducerat till 4 deltävlingar 

• Alternativ 2: 7 stationer men fortsatt 6 deltävlingar 



Mötet beslutade att Alliansen ska genomföras 2019 enligt alternativ 2 och med 
nedanstående premisser: 
 

• Sex stycken deltävlingar 

• Sju stationer och 27 tavlor per tävling. Maxpoäng 69 vid poängfält 
 
”Gamla” station 3 stryks och GPSSK övertar ”nya” station 6 (f.d. stn 7). 
Lars T och Daniel samverkar och säkerställer att banläggaranvisningen revideras med 
de nya förutsättningarna. 
Informationen förmedlas till Alliansens deltagare via inbjudan på Göteborgs och 
Bohus läns pistolskyttekrets hemsida (www.okrets.se) samt via kretsens 
Facebooksida. 
 

4. Tävlingsdatum 

Datum för Alliansentävlingarna 2019 fastställdes 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  
 

5. Ekonomi 

Mötet beslutade att startavgiften under 2019 fortsatt ska vara 100 kr/start.  
Alliansens kassör, Lars Regnér, redovisade resultat- och balansrapporten (se bilaga 1), 
vilken godkändes och ansvarsfrihet beviljades. 
 

6. Sekretariat 

GPSSK fortsätter enligt tidigare upplägg sköta sekretariatet och ”femkronan” kvarstår. 
 
7. Banläggning, anvisning och banans godkännande 

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 
 

Mötet påmindes om att banläggande förening är ansvarig för att dela ut priserna 
efter tävling. Sekretariatet hjälper till med resultatlistor. 
*Kommentar: Senare under mötet togs beslut rörande priserna vilket påverkade detta (se 
punkt 10) 
 

http://www.okrets.se/


Beslut fattades att stationsförutsättningarna ska vara utskrivna och presenterade 
med mycket tydligt och lättläst typsnitt samt teckenstorlek. 
Lars T skriver in detta i banläggaranvisningen. 
 
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 
 
8. Stationsbemanning 

Stationsbemanningen för 2019 bestämdes enligt följande: 

Station 1: Varbergs PK / FOK Borås 
Station 2: Säve PSK 
Station 3: Lerum JoSSF 
Station 4: Mölndals SF / Härryda PSS (fm/em) 
Station 5: Mölndals SF 
Station 6: GPSSK 
Station 7: Telegrafverkets PSF (All. 1-3) / Volvo PK (All. 4-6) 
 
Mötet bestämde att eventuell funktionärshjälp från GPIF och Alingsås PSK anmäler 
sig i sekretariatet, som anvisar dem till lämpliga stationer. 
 
9. Vapenkontroll 

Beslut fattades 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. 
Lars T informerade om O-kretsens utbildningar och uppmanade föreningarna att 
inkomma med sina utbildningsbehov och önskemål. 
 
10. Priser 

Beslut fattades att de s.k. totalpriserna oförändrat ska kvarvara enligt följande: 

• Totalpriser utdelas (efter Alliansen 6) till 1:an, 2:an och 3:an i varje vapengrupp 
(A, B, C, D, VY, VÄ, R, S, J), beräknat på skyttens fyra bästa placeringar under 
året. 

 
Mötet beslutade att även införa totalpriser till 1:an, 2:an och 3:an i ”klass 1” (A1, B1, 
C1, D1, R1, J) enligt samma premisser som de vanliga totalpriserna. 
 
Idéer på alternativ till de pokaler/tennpriser (deltävlingspriser) som används 
dryftades. 
Förslagen sammanfattades enligt nedanstående och röstning skedde: 

Alternativ 1: Inga deltävlingspriser, reducerad startavgift 
Alternativ 2: Penningpriser 
Alternativ 3: Pokaler 
Alternativ 4: Prissumman – välgörande ändamål, t.ex. ”Cancerfonden” 
Alternativ 5: Inga deltävlingspriser, ej reducerad startavgift  

http://www.okrets.se/


Voteringsförfarande: 

Via acklamation ströks alternativ 2 och 3 
Ny votering mellan alternativ 4 mot alternativ 1 eller 5  
Resultat:   
6 röster för alternativ 4  
3 röster för alternativ 1 eller 5 
 
Mötet beslutade följande: 

• Inga priser ska delas ut efter deltävlingarna 

• Belopp motsvarande totala prissumman för hederspriser (deltävlingspriser) 
ska efter årets avslutade tävlingar doneras till Barncancerfonden 

• Sekretariatet sammanställer och justerar enligt de regler som är angivna i 
Skjuthandboken upplaga 17 C.3.4.2 

• Donationssumman bestäms av antalet starter under året 

• Upplysning om förändringen gällande priserna ska anges i inbjudan (via O-
kretsens hemsida) 

• Informationen förmedlas till Alliansens deltagare via Kretsens hemsida samt 
Facebooksida 

 
11. Övriga frågor 

Mötet överens om tidigare mötesbeslut (2018-11-21) gällande obetalda starter: 
Skyttar har 24 timmar på sig att betala starter efter anmälan, annars stryks starterna. 
 
12. Nästa möte 

Kretsen kallar till möte efter Alliansen 6.  
Vid behov sammankallas till extramöte. 
 
13. Mötets avslutande 

Lars T tackade alla och förklarade mötet avslutat. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lars T Andersson                                                Daniel Fick 

Ordförande                                                          Sekreterare 

 


