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Protokoll fört vid styrelsemöte i Älvsborgs Pistolskyttekrets 

Onsdag den 31 Augusti 2022, kl.18.05 

Plats: Lufthallen i borås 

 Närvarande: 

Joe Furborg 
Klara Albertsson 
Ann-Catrine Assarsjö 
Kjell Andersson 
Thomas Högberg 
Scott Dance 
 

Ordförande Joe Furborg förklarar mötet öppnat 

Val av sekreterare: Joe Furborg 

 

Protokollsjusterare 

Klara Albertsson 

 

Föregående protokoll lästes upp 

 

Förberedelser inför VSM Fält 2023 

Platsen är bestämd till Sollebrunn Sollebrunn har bekräftat att det är ok med markägaren och 

företagen på platsen. 

Datumen är bestämda till 20-21 Maj 2023. Förbereda tävlingen den 20de Maj. Tävlingen genomförs 

den 21 Maj.  

Bilder från grusgroparna visades. Då högarna kan vara flyttade från dag till dag så behöver vi veta, 

strax innan VSM, var de är i processen för att veta hur vi ska planera stationerna. Vi kan ev få hjälp 

med att flytta mindre sandhögar för att få till bra stationer. 

 

Planläggning: 

 FOK har 6st fallmål och 6st vridmål som skall transporteras till tävlingsplatsen. 

Övriga klubbar ombes att se över vilka typer av målanläggningar dom har som kan flyttas till platsen. 

Fasta målgrupper kommer att behöva byggas på plats. 

Klubbarna kommer att själva få ansvara för byggandet av sin tilldelade station. 
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 Förslag att använda sig av tapetmål som monteras på masonit, då kan de monteras före leverans, 

nackdel att de är svåra att tolka. 

Inskjutningsbaran är samma som särskjutningsbanan och kommer att förläggas på befintlig 25m 

bana. 

Ev liggande station i öppen C.  

Vilka handikappsregler gäller? 

 

Till varje station skall det finnas: 

  Första hjälpen 

  Vatten för skyttar och funktionärer 

  Brandsläckare 

Västar för stationschef 

 

Utbildningar: 

Vi skall anordna utbildningar med avseende på följande: 

  Vapenkontrollanter 

  Ammonitionskontroll 

Regler 

  Kommandon 

  Tolkning av skott 

 

Övrigt: 

2st Dubbelhålstolkar har köpts in från LCE 

Information ska löpande publiceras i facebookgrupp, men ska inte vara vår huvudkanal då alla inte 

har facebook. 

 

Följande diskuterades under mötet: 

  Kolla med Hartwig om han kan vara vapenkontrollant och utbilda 

  Kolla med Tomas Å om 4G modem alt Karl Hansson 

  Kolla upp lunch och mat möjligheter 

   Hv kokvagn? 

Bord och stolar för serveringen, FOKs tält kan behövas beroende på vädret. 

  Ammunitionskontroll vpgr. A -Åke Nordin 

  Tillgång till fyrhjuling – Karl Hansson 

Ta in offert på toalettvagn, företag i Nossebro. 
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 Utrustning som kan behövas:  

Avståndsmätare.  

Radios för markering på långa avstånd.  

Inplastade stora siffror för markering på långa avstånd. 

Om de är varmt kan vi ha glass till försäljning. 

Vi behöver ha en skrivare för resultatredovisning. 

 

 

Att göra till nästa möte: 

Skicka ut anmälningslista till klubbarna: 

-Joe gör i ordning en lista och skickar ut 

  Anmäl så tidigt som möjligt 

  Alla är välkomna 

 

 -Joe kollar med björn om att använda FOKus 

 

Joe gör en första banläggning och presenterar på nästa möte 

 

Kolla med Sportec om de kan komma. 

 

 Nästa styrelsemöte: 

2022-09-27, Kl 18:15, klubbstugan Vårgårda 

 

Info: 

Styrelsemöten kommer att ske löpande varje månad fram till årsskiftet. 

 

Mötet avslutas kl 19:30 

 

Vid protokollet    Justeringsman 

Joe Furborg    Klara Albertsson 

…………………………..  ……………………………… 


