
Protokoll - Möte ”Alliansen” 2022-08-15             Plats: MSF:s klubbstuga  
 
 
Närvarande: 

Okretsen – Lars T Andersson (MSF), mötesordförande 

MSF - Daniel Fick, mötessekreterare 

GPSSK – Lars Regnér, kassör 

Lerum JoSSF – Jan Aga 

HPSS – Susanne Johansson, Michael Johansson 

TPSF – Alexander Bogojevic, Mikael Nordenström 

Säve PSK – Jonas Lennesten 

Maria Persson (MSF), servering/köket 

 

 

1. Mötets öppnande 

Lars T hälsar alla välkomna och öppnar mötet.  
 
2. Dagordning  

Dagordningen godkänns. 
 
3. Ekonomi 

Lars Regnér redovisar Alliansens ekonomi, vilken är god. 

Det har varit mycket krångel med betalningssystemet och leverantören. Efter många turer fram 
och tillbaka är förhoppningen att det nu ska vara löst inom kort. Exakt när går dock inte att säga 
och därför kommer betalning på plats (Swish/kontant) att användas tills dess att det är löst. 
Så fort betalningssystemet via nätet åter fungerar, återinförs tidigare beslut (Alliansenmöte 22-
05-23) att betalning ska ske i samband med anmälan och att bokningen inte går igenom annars. 
Lars Regnér samverkar med Gökhan Kurt i frågan. 
Ny skrivare är inhandlad och står på plats.  
Gällande det förvaringsskåp som skulle införskaffas råder oklarhet huruvida så är gjort eller ej. 
Ovissheten gällande detta bedöms dock inte orsaka sömnlöshet hos mötesdeltagarna. 
 
4. Sekretariat 

Sekretariatet beräknas få en del extraarbete i och med betalning på plats och får ta höjd för 
detta gällande bemanningen. 
Diskuteras att eventuellt inhandla ”regntåligt” skrivarpapper till skjutprotokollen. 
Mötesdeltagarna ombeds undersöka eventuellt utbud och sekretariatet ges fria händer att 
beställa om så önskas. 
 
5. Banläggning, anvisning och banans godkännande 

Banläggningen kvarstår enligt tidigare beslut.  
HPSS meddelar att de ännu inte hört något gällande den banläggningskurs som skulle 
genomföras i augusti -22. Således anser de sig sakna förutsättningar att lägga banan vid Alliansen 
6 och lyfter frågan om det finns någon annan banläggare som kan ta över och att de i så fall kan 
”snickra” målen. Ingen frivillig finns i nuläget och Lars T kontaktar Kretsinstruktör angående 
kursen.  
I övrigt gäller fortsatt att banläggare ska använda sig av banläggaranvisningen och skicka in 
banor till kretsinstruktör Lars Almér senast tre veckor innan tävling för godkännande. 
 
 



6. Stationsbemanning  

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

Beslutas att fortsatt genomföra vapenkontroll via stickprov. 
 
8. Övriga frågor 

• Containern: Svetsning är inte utförd och containern läcker fortfarande. Presenning är 
inköpt men inte monterad. Mötesdeltagarna avser lägga på presenningen direkt efter 
mötet.  

• Köket fortsätter som tidigare och 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. 

• Inbjudan är upplagd på Okretsens hemsida samt utskickad till föreningar. 

• Priser: Susanne behöver lite assistans gällande de ”textremsor” som ska vara på priserna 
och kontaktar Per Gardtman i frågan. 

• LCE Skytte kommer att vara på plats vid Alliansen 4 och 6. Föreningarna uppmanas att se 
över sina stationslådor om det behövs kompletteras med klisterlappar och i så fall 
kontakta Lasse (LCE). 

 
9. Nästa möte 

Nästa Alliansenmöte sätts till 2023-01-23, kl. 18.00 hos Mölndals Skytteförening. 
Daniel kommer att skicka påminnelse innan mötet. 
 
10. Mötets avslutande 

Lars T tackar alla och förklarar mötet avslutat. 
 
 
 
 
Vid protokollet                                                Justeras 
 
 
                                        
Daniel Fick                                                        Lars T Andersson 


