Värmlands Pistolskyttekrets
Verksamhetsplan
Värmlandskretsen är en del av Svenska Pistolskytteförbundet och är skyldiga att följa dess
stadgar. Förbundets uppgift är att främja och utveckla skyttet med pistol och revolver och
därmed verka för ökad skjutskicklighet och en ansvarsfull och säker hantering av vapnen. I
detta arbete anser Värmlandskretsen att framförallt ungdomsverksamheten ska prioriteras.
Kretsen ska också verka för att andelen kvinnliga skyttar ökar.
Kretsstyrelsen upprättar årligen en verksamhetsplan som fastställs av årsmötet. Denna plan
omfattar kretsens verksamhet mellan ordinarie årsmöten.

Kretsstyrelse
Kretsstyrelsen väljs vid kretsen årsmöte enligt kretsens stadgar. Ur kretsstyrelsen utses ett
Verkställande utskott (VU). I detta ingår:
• Ordförande
• Sekreterare
• Kassör
Kretsstyrelsen har fyra möten varje år. VU har ytterligare minst fyra möten samt eventuellt
ytterligare möten vid behov. Andra mötesformer, exempelvis telefonkonferens eller
mailkontakter, bör övervägas för att minska kostnader. Årsmöte och styrelsemöte är planerade
enligt kalender i bilaga 1.

Tävlingar
Kretsstyrelsen fastställer kretsens skjutprogram när det gäller nationella tävlingar och
kretstävlingar. Värmlandskretsen ska årligen arrangera följande tävlingar.
•
•
•
•
•

Kretsmästerskap i fältskytte
Kretsmästerskap i precisionsskytte
Kretsmästerskap i magnumfältskjutning
Kretsmästerskap i springskytte
Kretsmästerskap i skidskytte

Arrangör utses enligt löpande schema. Om arrangör saknas utser kretsstyrelsen ny i
samverkan med utsedd förening. Utöver detta samordnar kretsstyrelsen VSM enligt löpande
schema. Kretsens tävlingsschema framgår av bilaga 2.
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Värmlands Pistolskyttekrets
Nordenborgsfonden
Kretsstyrelsen förvaltar Nordenborgsfonden och utser i samverkan med Rolf Nordenborg
kandidat enligt de av fonden uppsatts kriterier.

Representation
Årsmötet utser kretsrepresentanter till följande möten:
•
•
•
•

Kretskonferensen
Förbundsmötet
Landsdelskonferens Väst
VSM årsmöte

Bilaga 1
Kalender för Värmlandskretsens verksamhet. 2011-2012
Månad
Mars
April
Maj
Juni

Datum
26

10-11
12

Aug
Dec
Feb
2012
15

Verksamhet
Årsmöte
Styrelsemöte
VU möte
Kretskonferens
Förbundsmöte
Styrelsemöte
VU möte
Styrelsemöte
Sista dag för motioner till
förbundet
Landsdelsmöte
Årsrapport till förbundet

Bilaga 2
Skjutprogram för Värmlandskretsens tävlingar.

Ant

Stockholm
Stockholm

Ev Nordenborgs

S-krets ansvarig
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