Riffelsektionen – Mødeindkaldelse og dagsorden
25. NOVEMBER 2012

9.30 – 16.00

MØDE INDKALDT AF

Hugo Andresen

MØDETYPE

Ordinært sektionsmøde

DIRIGENT

Ib Hansen

REFERENT

Anders Sode

BPI SKYTTECENTER.

TIDTAGER
DELTAGERE

HA , Ib , NL , LK, FB , OA , AS (JK efter frokost) LA. - LJ og PM afbud

GODKENDELSE AF FORIGE
REFERAT

Godkendt

STRUKTUR BESKRIVELSE AF
STÆVNEAFVIKLING
DISKUSSION

HA

DM, UM, hvidbog

Stævnehåndbog, om hvordan DM og andre stor stævner afholdes.

KONKLUSIONER

NL har en stævnehåndbog fra sektionen som han har sendt rundt. FB samler det hele når udvalgene kommer med deres input til
deres ansvarsområder.
Flemming skal have alle input inden den 31/12 2012.
HANDLINGSPUNKTER

ANSVARLIG

DEADLINEDATOER

Alle (FB Samler det
hele)

31/1 2013
FB 15/1 2013

JUBILÆUM JUNI 2013

ALLE

DISKUSSION

HA: Jubilæums stævne hvor man viser alt hvad DSkyU har at byde på. Datoen er den 29. -30. juni 2013. Hver sektion skal have
et indslag. Folk skal byde ind med gode ideer.(sendes til HA)

KONKLUSIONER

HANDLINGSPUNKTER

Udvalgene skal byde ind med ideer.(sendes til HA)

ANSVARLIG

HA

DEADLINEDATOER

NY STRUKTUR I DSKYU

HA

DISKUSSION

Skal vi have en ny struktur i Dansk Skytte Union,

KONKLUSIONER

Sektionen synes ikke det er en god ide, og vil godt have en bedre forklaring af grund og mål.
Oplægget er ikke tydelig nok.

HANDLINGSPUNKTER

ANSVARLIG

DEADLINEDATOER

HA

Næste Møde

HANDLEPLAN 2013 - 2020
DISKUSSION

HA + LINDA

En plads i finalen på hvem som ellers til VM i Granada

Handleplan blev gennemgået,

KONKLUSIONER

HA retter alle de punkter som vi blev enige om og sender det til FB. FB retter det og komme med endelige
udspil

Det indføres i handleplanen at målet er en finaleplads i Granada på en vilkårlig disciplin

HANDLINGSPUNKTER

ANSVARLIG

.

HA (FB Endelige Udspil)

DEADLINEDATOER

300 M PLAN

LARS

DISKUSSION

300 meter fremtiden? Skal vi give så mange penge til 300 meter, når der kun er 10 skytter? HA. Andre discipliner vil sige at hvis
vi bruger penge på ikke OL disciplin, så vil de også have penge til deres aktiviteter, skal vi have EC Danmark 2013?

KONKLUSIONER

Der er et flertal som synes at vi skal blive ved med at støtte 300 meter, men kun i den grad som vi har
penge til og det skal ikke gå ud over andre aktiviteter som vi har sat i gang.

EC 2013 ok hvis der laves budget der giver overskud. Sted for afholdelse? evt. skift med hvert andet år.

HANDLINGSPUNKTER

ANSVARLIG

DEADLINEDATOER

Budget for 300m med EC, - og uden EC

LJ

Haster i forhold til EC

BUDGET 2013 +
JUNIORLANDSHOLD OG
BROTTOHOLD BUDGET.
DISKUSSION

ALLE

JK kom med et budget på ca. 130.000 kr. dette blev vendt.

Paw har fremsendt et budgetforslag for Bruttohold på 27.000 kr som dækker alle udgifter til bruttoholdet,

JK får et budget på ca. 85.000 kr. Deltagergebyr på Juniorlandsholdet bliver 4000 kr.
KONKLUSIONER

Bruttoholdets budget blev diskuteret. Deltager gebyr på bruttoholdet bliver ca. 2000.- kr. pr deltager.
Alle udvalg skal melde tilbage hvor meget de kan bidrag med i 2013.(Sendes til HA)
Alle udvalg må ikke have minus budget. Enten nul eller overskud.
Undtaget er sektionsmøder osv
HANDLINGSPUNKTER

ANSVARLIG

Samling af budget forslag

HA + alle

DEADLINEDATOER

DIV. GAVEFOND, STÆVNER
SAMMENMED PISTOLSEK.
DOMMERE.FACEBOOK.
DISKUSSION

RELEVANTE

1. Union`s Kort, hvordan får vi den solgt -

2. Stævner sammen med Pistol, Fælles DM i Lind. Har fået lavet en god aftale med Lind om at holde DM der frem til 2020 Vi (kan
opsige aftale om 2 år hvis man vil)
3. Dommer. Der er ikke nogle dommere som har tid? Hvordan kan man få fat på nogle flere?
4 Facebook

KONKLUSIONER

1. Fællesskab være del af noget, info om kort skal ude til alle skytte i Danmark der er mange som ikke ved
noget. Pr-vogn til DM i Vingsted til børn og voksen DM med Pølse vogn?, evt. ambassadører fra sektion
skal rundt i foreninger i Danmark for at fortælle om Unionkortet.

2. DM sammen med pistol sektion kører fint.
3. Det godkendes at en skytte kan være dommer på trods af at vedkommende skyder på et af holdene i turneringerne, samme
forhold gælder ved stævner. Dette betinges af at man ikke kan få fat på en udenforstående dommer.
4 HA undersøger hvordan vi gør det.

HANDLINGSPUNKTER

ANSVARLIG

Budgetopfølgning. Udvalgskonti.
Indrapportering af udgifter. Overførsel af
midler til unionskontoret

DISKUSSION

DEADLINEDATOER

[OPLÆGSHOLDER]

1. HA : alle udvalg skal gå i 0 eller have overskud fremover!!!

2. Junior Landsholdet skytter skal betale det beløbe som de skylder for 2012 godkendt restance.
3 Skal man kunne lave en økonomisk aftale uden af det er bleve vendt i sektion?
KONKLUSIONER

1. Alle er enig om at fremover skal alle udvalg gå i 0 eller overskud

2. HA skriver et brev til Junior Landsholdet, JK kommer med de beløb som de skylder.
3. Alt som ikke er i budgettet skal godkendes af minimum formanden. Alle udgifter og indtægter sendes cc til HA.
HANDLINGSPUNKTER

ANSVARLIG

DEADLINEDATOER

UDVALG
DISKUSSION

[OPLÆGSHOLDER]

1 .50 Meter: fra den 1.1 2013 er indendørs skydning godkendt på ranglisten? . Flytte DM rundt i hele DK?

2 . Junior : ikke noget . 3 . VET: DM til marts . 4. 10 Meter: Turneringen kører fint, ellers ikke noget.
5. 15 meter: Kører også fint. Folk har været lidt bange for at turnering vil stoppe midt i det hele. Det gør den ikke da den er
udenfor unionskortet i denne sæson
6. udvikling: ikke noget.

KONKLUSIONER

HANDLINGSPUNKTER

Alle punkter taget til efterretning

ANSVARLIG

DEADLINEDATOER

