
Protokoll - Möte ”Alliansen” 2022-03-21             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 

Ellis Tica – Volvo PK 

Villgot Englund - HPK 

 
 
1. Mötets öppnande 

Lars T hälsade alla välkomna och öppnade mötet.  
 
2. Dagordning  

Dagordningen godkändes med tillägget ”Stationslådor” (övr. frågor). 
 
3. Beslut att genomföra Alliansen 2022 

Beslutades att genomföra Alliansen enligt upplägg som bestämts vid tidigare Alliansenmöten 
2022 (mötesprotokoll finns på www.okrets.se). 

 
4. Tävlingsdatum 2022 

Tidigare bestämda datum fastställdes. 
Eventuella ytterligare tävlingar beslutas om efter utvärdering av Alliansen 1-3. 
 
5. Ekonomi 

Maks rapporterade att ny dator är införskaffad. 
Alliansencontainern är flyttad till MSF och Lars Regnér har fått fakturan. 
Containern är i dåligt skick och taket läcker. Maks åtog sig att införskaffa en presenning att 
täcka taket med tills lagning är utförd. 
Tömning av MSF:s septictank är beställd. 
 
6. Sekretariat 

Maks meddelade att allt är under kontroll och att Lars Lundmark åtagit sig att vara 
huvudansvarig för sekretariatet.  
Lundmark avstämmer tidigare betalda starter mot nya anmälningar. 
Sekretariatet behöver komma in i klubbstugan i god tid innan tävling för att iordningställa - 
GPSSK kontaktar Lars T angående hur lösa detta. 
 
7. Banläggning, anvisning och banans godkännande 

Magnus rapporterade att de varit på plats hos MSF och tillsett så att målen överensstämmer 
med anläggningens säkerhetsbestämmelser.  
Banritningen är inskickad och godkänd. 
 

http://www.okrets.se/


8. Stationsbemanning 

Stationsbemanningen fastställdes enligt tidigare beslut (protokoll 2022-02-21). 
 
9. Vapenkontroll 

Som tidigare beslutat kommer vapenkontroll att genomföras som stickprov. 
 
10. Priser 

Susanne har hämtat de överblivna priserna från gamla tävlingar och kommer att gå igenom 
vad som finns.   
 
11. Övriga frågor 

• Stationslådor 
Frågan lyftes gällande vad stationslådorna ska innehålla och eventuell 
materialkomplettering . Bestämdes att inventera lådorna omedelbart efter mötet. 
Eventuella klisterlappar etc. som saknas i lådorna införskaffas via Lars Carlsson (LCE 
Skyttemateriel) som avser att vara på plats vid Alliansen 1 och 3. Namn och förening 
anmäls till honom så att Alliansen kan faktureras. 
 
Lådorna inventerades efter mötet. Förutom enstaka färger gällande klisterlappar 

saknades ingenting. 

 
12. Nästa möte 

Nästa Alliansenmöte sattes till 2022-05-23, kl. 18.00 hos Mölndals Skytteförening. 
Daniel skickar påminnelse i god tid innan mötet 
 

13. Mötets avslutande 

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


