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Hej skyttevänner! 

 

Här kommer lite kort info om några aktuella frågor. 

Sprid bladet! sätt gärna upp det på banan. 

 

 

 Förbundsmötet gick av stapeln i helgen som var. Många intressanta frågor 

dryftades livligt. Håll uppsikt över när protokollet kommer.  

 

 Vi har precis sänt ut årets första Matrikel. Tyvärr saknas många rapporter om 

gällande klubbstyrelse så vi vet inte hur aktuell Matrikeln är? Se nästa punkt. 

 

 Styrelseförteckningen - som alla klubbar ska skicka in till Krets och Förbundet 

efter att årsmötet hållits (oavsett om det är några förändringar eller ej)  

- skickas till Stockholmskretsen per epost  och till adressen sekr2@skyttekretsen.se 

 

 Stockholmskretsen hyr from årsskiftet 2013 lokaler i Årsta parks kontorshotell och 

vår nya besöksadress är Byängsgränd 14. Där kommer vi att kunna hålla kurser 

och olika sammankomster. 

 

 Vi har även övergått till att använda Bankgirocentralen och det nya numret för 

alla betalningar är 146-7778.  

Observera därför vilken betalningsreferens som ska anges enligt utsänd faktura - 

så att vi vet vad pengarna avser och vem de kommer ifrån. Befintliga 

Plusgirokonton kommer att avvecklas under 2013. 

 

 Vi kommer fortsättningsvis enbart att sända ut Kretsmeddelanden per epost, 

varför vi ber er kontrollera att ni har lämnat en fungerande epostadress.  

Allt i enlighet med beslut på Kretsårsmötet i mars. 

 

 Ni har väl noterat Planeringsmötet för Kretsens tävlingsprogram 2014? 

Lördag den 31 augusti kl 10 i Kretsens lokaler (se ovan). 

För anmälan eller mer info, vänd er till Tävlingssekreteraren på clas@simmerud.se.  

 
 Glöm inte heller varken SM i PPC på Hacksjöbanan 26-28 juli, SM i Magnumfält 

på Kungsängens skjutfält 10-11 augusti eller SM i Springskytte på Grimstabanan 

31 augusti. Man kan vara deltagare, funktionär och/eller åskådare. Det är Din krets 

som arrangerar och behöver Ditt stöd. 

 

 

 

Vi önskar alla en solig och skön skyttesommar! Ses vi i Boden kanske? Efteranmälan lär 

vara öppen. 

 

 

 

Stockholm i Juni 2013 

 

 

Kretsstyrelsen 


