
Protokoll - Möte ”Alliansen” 2022-02-21             Plats: MSF:s klubbstuga 
 
Närvarande: 

Okretsen – Lars T Andersson (MSF), mötesordförande 

Daniel Fick (MSF), mötessekreterare 

GPSSK – Maks Grinfeld 

MSF – Per Gardtman 

Lerum JoSSF – Jan Aga, Magnus Svedberg 

HPSS – Susanne Johansson, Michael Johansson 

TPSF – Peter Melin, Alexander Bogojevic 

Säve PSK – Jonas Lennesten 

Lars Almér (MSF) – Kretsinstruktör 

 
1. Mötets öppnande 

Lars T öppnade mötet.  
Närvaroupprop.  
 
2. Dagordning  

Dagordningen godkändes. 
 
3. Beslut att genomföra Alliansen 2022 

Beslutades att genomföra Alliansen enligt det upplägg som bestämdes vid Alliansenmötet 
2022-01-17 (mötesprotokoll finns på www.okrets.se). 

 
4. Tävlingsdatum 2022 

Alliansen 1: 26/3 

Alliansen 2: 23/4 

Alliansen 3: 21/5 

Eventuella ytterligare tävlingar beslutas om efter utvärdering av Alliansen 1-3. 
 
5. Ekonomi 

Inget nytt sedan förra mötet. 

• Beslutades att vid Alliansen 3 bjuda de tävlande på gratis kaffe och bullar. 

• MSF hanterar köket enligt tidigare beslut (Alliansenmötet 2022-01-17). 

• Bestämdes att funktionärer, vid det tillfälle de utför sitt uppdrag, kan hämta ut 
förtäring i köket för en summa av 50 kr. Funktionären anger sitt namn och sin  
förening till kökspersonalen. MSF fakturerar Alliansen kostnaderna.  

 

6. Startavgift 

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

7. Sekretariat 

GPSSK tar fortsatt hand om sekretariatet och ”femkronan” kvarstår. 
S.k. ”dolda patruller” kommer även i fortsättningen att finnas, för att säkerställa att 
funktionärer får chansen att skjuta tävlingen. 
Beslutades att de arrangerande föreningarna inte ska ha förtur till anmälan. 
Första start blir kl. 09.00 och sista start ca 16.00-16.30. 6 stationer och 6-mannapatruller. 
Målsättningen är 8 patruller/timme, vilket medger ett tak på 336 starter totalt. 

http://www.okrets.se/


8. Banläggning, anvisning och banans godkännande 

Banläggningen för 2022 bestämdes enligt följande: 

Alliansen 1: Lerum JoSSF med hjälp av Säve PSK gällande banritning 

Alliansen 2: Volvo PK 

Alliansen 3: GPSSK 

• Banans godkännande för 2022 blir enligt tidigare upplägg. Banritning skickas till 
kretsinstruktör Lars Almér senast 3 veckor innan tävling. 

• Banläggande förening avgör om det ska vara traditionell räkning eller poängfält 
(”Norsk räkning”). Vilket som används ska tydligt anslås på 
haltstolparna/stationsinformationen. 

• Sekretariatet utser en tävlingsjury vid varje tävling (utses innan 1:a patrull går ut). 

• Lars Almér uppdaterar banläggaranvisningen, som därefter läggs upp på Okretsens 
hemsida. 

• Banläggande föreningar kontaktar Kjell Dahlesjö (kontaktuppgifter i 
banläggaranvisningen) för tillträde till MSF:s bana. 

 
9. Stationsbemanning 

Besked från Alingsås KSF att de kan bidra med stationsbemanning vid Alliansen 2 och 3. 

Stationsbemanningen för Alliansen 1-3 2022 bestämdes enligt följande: 

Station 1: GPSSK 
Station 2: Säve PSK 
Station 3: TPSF (fm) / Härryda PSS (em) 
Station 4: Alingsås KSF (All. 2+3) / Volvo PK (Alingsås och Volvo samverkar gällande upplägg) 
Station 5: Lerum JoSSF 
Station 6: Mölndals SF 

I det fall det inte är möjligt att bemanna samtliga stationer - används tidtagning inom 
patrullen vid obemannade stationer, enligt tidigare beslut. 
 

10. Vapenkontroll 

Beslutades att genomföra stickprov istället för allmän vapenkontroll. Hanteras av 
sekretariatet. I det fall en förening eller vapenkontrollant vill åtaga sig att hantera ordinarie 
vapenkontroll föreligger inget hinder för detta. I så fall ska sekretariatet meddelas i god tid. 
 
11. Priser 

Bestämdes att inga priser ska delas ut de första tre tävlingarna. 
Susanne åtog sig att inventera de priser som finns kvar från tidigare tävlingar och redovisa 
vid nästa Alliansenmöte.  
 
12. Övriga frågor 

• För att få ut information gällande tävlingsförändringarna till föreningar och skyttar 
framställer Daniel en inbjudan/informationsblad för utskick. Dokumentet kommer att 
skickas ut till föreningar samt läggas upp på Okretsens hemsida. 
 

• Fastställdes att Alliansen finansierar tömning av MSF:s septictank inför tävlingarna. 
 

 



• Beslutades att flytta Alliansencontainern som står i Kallebäck till MSF:s bana. Maks 
har eventuellt kontakter och ska undersöka möjligheter gällande förflyttning, annars 
ombesörjer MSF transporten och fakturerar Alliansen (beräknad kostnad ca 8000 kr).  
Containern är i behov av reparation och föreningarna ombedes undersöka eventuella 
arbetsresurser bland sina medlemmar. 
 

• Lars Carlsson, LCE Skyttemateriel avser att vara på plats vid Alliansen 1 och 3. 
 

13. Nästa möte 

Nästa Alliansenmöte sattes till 2022-03-21, kl. 18.00 hos Mölndals Skytteförening. 
Lars T och Daniel samverkar och skickar ut kallelse i god tid innan mötet. 
 

14. Mötets avslutande 

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


