Konklusionsreferat fra Westernsektionensmøde d. 22. september 2018
Mellemhaverne 27, 5600 Fåborg
Deltagere:
•
•
•
•
•
•
•

Matthew
Allan
Søren (referent)
Jan
Jesper
Henrik
Peter

Deltog ikke:
• Kenneth (suppleant)
Dagsorden:
1) Valg af ordstyrer & referent til dagens møde:
Ordstyrer: Matthew, Referent: Søren
2) En kort præsentation af bestyrelsesmedlemmernes baggrund.
Peter har deltaget i westernskydning siden 2009, Jan startede for 6-7 år siden, Jesper:
Nystartet med Westernskydning mar/apr 2018; sortkrudt siden 2012, Søren siden før
2007; første EM I Torsby i 2010: Allan: Siden 1999 i USA, Danmark siden 2004,
Henrik: 2012, bane i Frederikshavn efterhånden fast skare, arbejder med folk i Thy.
3) Kort forklaring om mine hensigter at bruge Sektion til at øge medlemskab og
forbedre betingelserne for CAS i hele landet.
Matthew: Fortsætte som i arbejdsgruppen, hvor der var et fantastisk arbejde; vi blev
enige. Fremme sporten.
4) Opdatering af situationen med Licens Kort (Søren & Matthew)
Printes d. 26. september af bestyrelsesmedlem i VSS, et arbejde der vil tage timer.
Pris: 10 kr. stk. Forbundet dækker 1. udsendelse, jf. referat. Jan tager dette op på
Forbundets bestyrelsesmøde søndag. Herefter egen betaling i f. m. opgradering ved
kurser. Forbundet spørges om de vil dække næste generelle udsendelse om 3 år.
Listen over Licensskytter blev gennemgået på mødet. Rettelser til Listen senest
mandag.
Ny Licensuddannelse udsendes til drøftelse på nettet. Søren sender tidligere (2011)
udarbejdet papir om ”westernproceduren” til Allan og Mathew.
5) Ansvarsmråder:
• Næstformand: Allan
• BOR bisidder: Matthew

•
•
•
•
•
•
•

•

Hvem er ansvarligt for aktivitet registrering/vælg af måde at registrere:
Søren
Ansvar for eksterne meddelelser: Formand
Kommunikation med foreninger: Formand
Kommunikation med Forbundsbestyrelse: Formand
Kommunikation med DSkyU, kun gennem DSS bestyrelse: Formand.
Generelt for ekstern kommunikation: Ansvar Formanden, andres
kommunikation udsendes efter aftale med formanden og bestyrelsen
Ansvar for RO-uddannelsen koordinering.
o Allan og Søren
o Licensuddannelsen kan kun gennemføres af en af sektionsbestyrelsen
godkendt ROII. Liste offentliggøres på hjemmesiden.
Ansvar for Web-site (Matthew)
o Navn: Danish Western Shooters (DWS)
o System til opdatering af meddelelser om Licens indgår.
o SASS affiliering for hele DWS. Formanden er Territorial Governor;
foreninger kan affiliere sig individuelt. Bestyrelsesmedlemmer benævnes
også ”TG”, men er det ikke i SASS forstand.

6) Koordinering af Monthly Matches
• København: Sidste weekend i måneden
• Tønder: De midterste weekends i måneden
7) Promotion af westernskydning i Danmark.
• Matthew promoverer på FC, Nordisk våben forum.
• Andre muligheder: Promotion til evt. landdækkende arrangement annonceres i
DSkyU Skyttebladet, Våbenmesse.

