Riffelsektionen – Mødeindkaldelse og dagsorden
REFERAT

TIRSDAG D 26/6 KL 18.00 – 22.00

MØDE INDKALDT AF

Hugo Andresen

MØDETYPE

Ordinært sektionsmøde

DIRIGENT

Ib Hansen

REFERENT

Flemming Brandenborg

TIDTAGER

Tid overholdt.

DELTAGERE

HA , PM, FB, IH, AS, OA,

GODKENDELSE AF FORIGE
REFERAT

Godkendt

PKT. 1

KORSØR SKYTTEFORENING

INFORMATION FRA SKUD,
UNIONSSTYRELSEN OG FORMANDEN

HA

Skud : OL udtagelse, Våben register, NM deltagelse. Union: Økonomi i unionen og de nye tiltag
omkring dette.
Formanden: Sektionens landsholdstruktur udvides i top og bund. Regelsæt for bruttotruppen udvikles snarest, er på mødet
diskuteret. Der informeres om kontakt til de andre sektioner. John Hansen inviteres til at deltage i næste møde. Der udsendes et
nyhedsbrev i kvartalet fra sektionen. Der er kontakt med pistol omkring en samlet opfordring til forbundene om støtte 2013.
DISKUSSION

Der skal søges kontaktpersoner i foreningerne i samarbejde med forbundene.
KONKLUSIONER

Beretningen tages til efterretning, det kommenteres at der har været lokal frustration omkring OL udtagelse.

HANDLINGSPUNKTER

ANSVARLIG

Kontakt til Linda

HA

PKT. 2

ØKONOMI.

DEADLINEDATOER

FLEMMING, HUGO

DISKUSSION

Budgetopfølgning. Udvalgskonti, Leje af bus i 2012, Bus fremtid, Økonomi i sektionen i fremtiden.

KONKLUSIONER

Budget opfølgning godkendes. Økonomien i sektionen er i 2013 funderet på tilskud fra forbund og tilskud
i forbindelse med det nye unionskort, samt egen betaling ved aktiviteter.

Bussen er på auktion og søges solgt denne vej, da det vil fratage garanti forpligtelser fra sektionen.
Sektionen skal være mere informativ, så det ses hvad tilskuddene fra forbund går til.
HANDLINGSPUNKTER

ANSVARLIG

Bus salg

OA

Information

HA

DEADLINEDATOER

Efter veteran tur til
Finland
1/8 eller næste
skudmøde.

PKT. 3

ÆNDRING AF
BESLUTNINGSDYGTIGHED

HUGO

DISKUSSION

Fremlagte forslag om flertalsbeslutninger bearbejdes.

KONKLUSIONER

Vedtages enstemmig.

HANDLINGSPUNKTER

ANSVARLIG

DEADLINEDATOER

Tages med i SKUD for godkendelse om nødvendig.

HA

6/8 2012

PKT. 4
DISKUSSION

HJEMMMESIDE, NYHEDER, HVEM
SKAL HAVE ADGANG.
Er vores hjemme side overskuelig.

HUGO

Nyheder hvor skal de placeres. Stævnekalender.

Hvem skal have adgang også til mailliste.

KONKLUSIONER

Overskueligheden diskuteres og det ønskes at stævneindbydelser bliver mere synlige. Evt. ved hyperlink til
indbydelsen.

Nyheder skal på siden hurtigst mulig.
Fremtidige indlæg på maillisten kontrolleres inden offentliggørelse. AS og FB er moderatorer på listen.
HANDLINGSPUNKTER

ANSVARLIG

DEADLINEDATOER

AS som moderator

FB

straks

STÆVNEKALENDER OG STÆVNER
2013. SAMKØRING ALDER OG
DISIPLIN

PKT. 5
DISKUSSION

FLEMMING

Kan DM holdes for flere klasser/ årgange på samme tid.

Stævnekalender.

KONKLUSIONER

Det undersøges om det er mulig at afholde et stor DM med mange deltagere i en større hal eller lignende
Stævnekalender samkøres med DDS så der ikke kommer sammenfald af stævner.
HANDLINGSPUNKTER

ANSVARLIG

DEADLINEDATOER

Der laves en pris overslag over et kæmpe DM

AS

Næste møde

PKT. 6
DISKUSSION

JUNIORLANDSHOLDET

HUGO OG RELEVANTE UDVALG.

Youth League og tilskud. Handleplan for sektion og juniorlandshold

Samarbejde med flugt, pistol om bl.a. Transport og ledere på ture

KONKLUSIONER

Handleplanen tages op senere og tilrette sammen med Linda.

Der gives tilskud til Youth League da juniorlandsholdet har præsteret et formidabel resultat i Sverige og er budt med til finale i
Polen
Samarbejde omkring transport og lignende med pistol og flugt søges etableret.
HANDLINGSPUNKTER

ANSVARLIG

Samarbejde med andre

HA

DEADLINEDATOER

PKT. 7
DISKUSSION

INFORMATION FRA UDVALG

ALLE

Veteran: IH beretter om god deltagelse til NM. 17 og 18/8 DM i BPI IH kan ikke selv være tilstede.
10m udvalg: regler omkring resultatformidling ændres, 8-10/3 2013 DM sammen med pistol hvis det er
mulig.

Ungdom: FB ændre navne på klasserne så de følger andre idrætsgrene f.eks. U16. der tænkes ideer til en op at stå kampagne
for at få flere fritstående skytter. 50 m udvalg: DM afholdes 8. til 10. september, fremtidig undgås sammenfald med DDS.
Ændringer at tidsgrænser på ½ match og nye rangliste regler bearbejdes. Indendørs stævner på 50 m kan komme på ranglisten.
Udvikling: Direkte kontakt til skytterne, foreningerne og forbund for at højne informationsniveauet.
Møde vedr. regionscentre er blevet udsat – ny dato kommer fra Jens Møllenberg.
Den fremtidige struktur omkring juniorlandsholdet og bruttotruppen skal diskuteres sammen med Jesper Kring og Linda, hvor der
ønskes en større mobilitet mellem bund af landsholdstrup og top af bruttotrup.
Bruttotruppen tager til stævne i Hamwarde og Winsen i begyndelsen af oktober – indbydelse er udsendt til skytterne.
KONKLUSIONER

Veteran: IH finder en afløser. 10 m finder baner til afholdelse.

50 m Der skal være fri tilmelding om nødvendig søges at inddrage fredagen.
Udvikling; Information i organisationen.
HANDLINGSPUNKTER

ANSVARLIG

10 m samarbejde med pistol 50m: AS laver oplæg til regelændringer i
halvmatch og på ranglisten.

HA, AS

Ungdom: Regelsæt udfærdiges.

FB

DEADLINEDATOER

6/8 2013

