
Protokoll - Möte ”Alliansen” 2022-01-17             Plats: MSF:s klubbstuga 
 
Närvarande: 

Okretsen – Lars T Andersson (MSF), mötesordförande 

Daniel Fick (MSF), mötessekreterare 

GPSSK – Peter Jansson 

MSF – Per Gardtman 

Lerum JoSSF – Jan Aga 

Volvo PK – Ellis Tica 

 
1. Mötets öppnande 

Lars T öppnade mötet.  
Närvaroupprop.  
 
2. Dagordning  

Dagordningen godkändes. 
 
3. Beslut att genomföra Alliansen 2022 

Besked från HPK och GPIF att Alliansen inte kan ske på deras banor 2022. 
Olika banalternativ diskuterades. GPSSK samt Lerum ska undersöka sina möjligheter. 
Mölndals SF meddelade att de ställer sin bana till förfogande, initialt för tre tävlingar. 
Med anledning av de stora förändringar ett banbyte innebär, samt begränsat antal 
deltagande föreningar, bestämdes att Alliansen ska startas upp i mindre skala, enligt 
nedanstående: 
 

• Alliansen 2022 genomförs på Mölndals SF:s bana  

• Initialt tre tävlingar. Därefter utvärdering och eventuellt ytterligare tre stycken 

• Inga priser utdelas 

• Sex stationer och sexmannapatruller 

 
4. Tävlingsdatum 2022 

Alliansen 1: 26/3 

Alliansen 2: 23/4 

Alliansen 3: 21/5 

(Alliansen 4: 27/8 Eventuellt) 

(Alliansen 5: 24/9 Eventuellt) 

(Alliansen 6: 29/10 Eventuellt) 

 
5. Ekonomi 

Kassör Lars Regnér rapporterade (via Lars T) att Handelsbanken (som skött 
kortbetalningarna) sålt tjänsten vidare och att han avser reda ut eventuellt strul, så att det 
ska fungera med anmälningarna och betalning.  
Ekonomin är i övrigt god. 
Anmälningar från 2020 (inställd tävling) flyttas till Alliansen 1 (2022). Lars T kontaktar Lars 
Regnér ang. hur lösa det praktiskt, i och med 6 istället för 8 skyttar/patrull.  
Lerum meddelade att de fortfarande har målmateriel kvar, av vilket mycket troligtvis går att 
använda. 



 

6. Startavgift 

Fastställdes att startavgiften 2022 ska vara oförändrad (100 kr/start). 
 

7. Sekretariat 

Beslutades att GPSSK fortsatt tar hand om sekretariatet och att ”femkronan” kvarstår. 
Peter kontaktar Gökhan Kurt angående ändringar i anmälningssystemet (antal 
skyttar/patrull, starttid etc). 
 
8. Banläggning, anvisning och banans godkännande 

Banläggningen för 2022: 

Alliansen 1: Lerum JoSSF 

Alliansen 2: Volvo PK 

Alliansen 3: GPSSK 

(Alliansen 4: Ej bestämt) 

(Alliansen 5: Ej bestämt) 

(Alliansen 6: Ej bestämt) 

 
Banans godkännande för 2022 blir enligt tidigare upplägg. 

Lars T och Daniel samverkar och reviderar banläggaranvisningen m.m. inför nästa 
Alliansenmöte. (publiceras efter godkännande på Okretsens hemsida). 
 

9. Stationsbemanning 

Beslutades att försöka bemanna stationer så gott det går, i första hand de ”svårare” 
stationerna med rörliga mål. 
I det fall det inte är möjligt att bemanna samtliga stationer - används tidtagning inom 
patrullen vid obemannade stationer.  
I eventuella tvistefall vid obemannade stationer är patrullchefen (skytt nr 1) bestämmande. 
Om ärendet gäller patrullchefen är istället skytt nr 6 bestämmande (högst numrerade skytt 
vid lägre antal skyttar än 6). 
Förhoppningen är en stor uppslutning av kallade föreningar (med stor engagemangsvilja) till 
nästa möte och att full stationsbemanning går att få till. 
 

10. Vapenkontroll 

Beslutades om stickprov istället för allmän vapenkontroll.  Hanteras till en början av 
sekretariatet, vilket sedan kan ändras om fler föreningar deltar med bemanning. 
 
11. Priser 

Inga priser delas ut. 
Föreslogs att arrangera en ”Kick off” i samband med Alliansen 3, där Alliansen bjuder på 
servering/grillning etc. Beslut tas vid nästa Alliansenmöte. 
 
12. Köket 

Bestämdes att MSF tillhandahåller servering och bemannar detta, samt erhåller inkomster. 
 
 
 
 



 
13. Övriga frågor 

• MSF har platsbrist gällande förvaring. Diskuterades om en förflyttning av 
Alliansencontainern till MSF eventuellt vore lämpligt och möjligt.  GPSSK åtog sig att 
på sin bana förvara stationslådorna, samt de priser som i nuläget finns på vinden hos 
GPIF och ombesörja så att de finns på plats vid tävlingstillfällena. 
 

• MSF:s septitank behöver tömmas inför tävlingarna. Beslutades att Alliansen 
finansierar detta. 

 

• Skulle det införas nya restriktioner (Corona) som omöjliggör arrangemang – ställs 
tävlingen in och betalda starter flyttas fram till nästkommande tävling. 

 

• För att få ut information gällande tävlingsförändringarna till föreningar och skyttar 
framställer Daniel till nästa möte ett utkast på inbjudan/informationsblad för utskick.  

 

14. Nästa möte 

Nästa Alliansenmöte sattes till 2022-02-21. 
Lars T och Daniel samverkar och skickar ut kallelse och dagordning i god tid innan mötet. 
 

15. Mötets avslutande 

Lars T tackade och förklarade mötet avslutat. 
 
 
 
 
 
Vid protokollet                                                Justeras 
 
                                        
Daniel Fick                                                        Lars T Andersson 


