
Protokoll - Möte ”Alliansen” 2022-05-23             Plats: MSF:s klubbstuga  
 
Närvarande: 

Okretsen – Lars T Andersson (MSF), mötesordförande 

Daniel Fick (MSF), mötessekreterare 

GPSSK – Peter Jansson 

MSF – Per Gardtman 

Lars Regnér (GPSSK), kassör 

Lerum JoSSF – Jan Aga 

HPSS – Susanne Johansson, Michael Johansson 

TPSF – Peter Melin, Alexander Bogojevic 

Säve PSK – Jonas Lennesten 

Volvo PK – Ellis Tica 

Lars Almér (MSF), kretsinstruktör O-kretsen 

Carin Ajell (MSF), köksansvarig MSF 

 

 
1. Mötets öppnande 

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

Dagordningen godkändes. 
 
3. Beslut att genomföra ytterligare Alliansentävlingar 2022 

Beslutades att på MSF:s bana genomföra ytterligare tre Alliansentävlingar 2022, enligt upplägg 
som bestämts vid tidigare Alliansenmöten (mötesprotokoll finns på www.okrets.se). 

 
4. Tävlingsdatum 2022 

Tävlingsdatum sattes till: 

Alliansen 4: 2022-08-27 

Alliansen 5: 2022-09-24 

Alliansen 6: 2022-10-29 

 
5. Ekonomi 

Lars Regnér redovisade Alliansens ekonomi. 

• Föreslogs att ekonomiskt överskott ska utdelas till arrangerande föreningar (erforderlig 
buffert till ingående kassa 2023 beräknas till ca 25.000 kr). Beslut gällande detta tas vid 
möte efter höstens tävlingar. Tävlingarna innebär en del slitage och extra underhåll på 
MSF:s bana, vilket måste tas hänsyn till innan eventuell utdelning. Omfattningen av detta 
ses över och redovisas av Per (MSF) vid nästa möte. 

• Bestämdes att ”Femkronan” kvarstår under 2022.  

• Beslutades att startavgiften ska vara oförändrad året ut (100 kr/start). Frågan lyftes om 
rabatt vid flera starter. Peter (GPSSK) undersöker om detta är möjligt.  

• Sekretariatet inhandlar en ny skrivare samt förvaringsskåp. 
 
6. Sekretariat 

Betalningssystemet har ”legat nere”, vilket inneburit en del extra jobb för sekretariatet. Arbete 
pågår med nytt system och beräknas vara klart i god tid innan tävlingsdags.  
Många skyttar vill byta skjuttider på plats, vilket också krånglar till det för sekretariatet. 

http://www.okrets.se/


• Beslutades att återbetalning/framflyttning av ej nyttjade starter generellt inte medges. 
Sekretariatet avgör om undantag kan göras. 

• Beslutades att starter skall betalas vid bokningstillfället och att systemet ska utformas så 
att bokningen inte går igenom annars. Peter (GPSSK) kontaktar Gökhan Kurt, som ges 
uppdraget. 

• Fel upptäckt gällande standardmedaljer i resultatlistorna. Peter (GPSSK) kontaktar 
Gökhan Kurt. 

 
7. Banläggning, anvisning och banans godkännande 

Kretsinstruktör Lars Almér redogjorde gällande banläggningen. Banläggarkurs kommer att 
arrangeras i augusti. Banläggare ska använda sig av banläggaranvisningen och skicka in banor till 
Lars Almér senast tre veckor innan tävling för godkännande. 
 
Banläggningen bestämdes enligt nedan: 

Alliansen 4: MSF 

Alliansen 5: TPSF 

Alliansen 6: HPSS 

 
8. Stationsbemanning 

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

Beslutades att fortsatt genomföra vapenkontroll via stickprov. 
 
10. Priser 

Peter (GPSSK) samverkar med Lars Lundmark och försöker reda ut gällande vandringspriserna. 
Beslutades att inte dela ut priser vid Alliansen 4 och 5 men att vid Alliansen 6 (enbart för den 
tävlingen) dela ut de priser som blivit över vid tidigare års tävlingar.  
Susanne åtog sig frivilligt att sköta det hela, vilket mötet uppskattade. 
 
11. Övriga frågor 

• Containern: Peter (GPSSK) berättade att han har hittat arbetsstyrka som kommer svetsa 
läckaget (troligtvis juni). MSF ombesörjer färg samt målning. 

• Funktionärer får fortsatt hämta ut förtäring för 50 kr vid det tillfälle de utför sitt uppdrag. 

• Tömning av MSF:s septictank sker även i fortsättningen inför varje tävling. 

• Tävlingsinbjudan: Daniel skapar en inbjudan och skickar ut för granskning innan 
publicering. 

 
12. Nästa möte 

Nästa Alliansenmöte sattes till 2022-08-15, kl. 18.00 hos Mölndals Skytteförening. 
Daniel skickar påminnelse innan mötet 
 
13. Mötets avslutande 

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


