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Styrelseprotokoll Borås Pistolskyttar 2015-12-01
1. Mötets öppnande
Ordf. hälsade alla välkomna till dagens möte.
2. Godkännande av dagordning
Mötet godkände föreslagen mötesdagordning.
3. Förgående mötesprotokoll
Mötet godkände förgående mötesprotokoll
med en justering av närvaro.
4. Inkomna skrivelser/Genomgång av post
Sedvanlig post.
A) GLOCK

Närvarande ord. ledamöter:
Göran Wolfram ordförande
Robert Nordgren ledamot
Tony Bådenlid ledamot
Lena Peterson kassör
Lars-Bertil Olsson ledamot
Josefin Damberg sekreterare
Mikael Simring 2:a suppl
Frånvarande:
David Annertorn vice ordf
Patrik Hållpås 1:a suppl

5. Mail korrespondens
Sedvanlig post.
A) Mail angående EU förslag. Robert Nordgren gör i ordning ett tillägg till
medlemsbrevet angående detta samt ska skicka detta till Lena Pettersson.
B) Tony B har uppdaterat medlemsregistret i sportskytteförbundet.
C) Tony B har även uppdaterat listan på de som ligger i kö till 2016 års nybörjarkurs.
D) Lena P har gjort fakturor till Göran Wallström och Adrian Haslinger som kommer
att skickas efter dagens möte.
6. Ekonomisk rapport
A) Bordlades till nästa möte.
7. Ansvarsfördelning (Josefin Damberg och LB)
A) Josefin D meddelade att hon orkar inte med fler extra uppgifter för styrelsens
räkning.
B) LB och Lasse Särnhult har ett förslag om att Lasse ska ta över ansvaret för
hemsidan. Mötet godkände detta förslag.
8. Protokoll på hemsidan (Josefin och LB)
Josefin och LB har ett förslag om att styrelseprotokollen ska ligga på hemsidan. Mötet
beslutade att mallen för styrelseprotokollen skall göras om, där föreningsintygen ligger
i en bilaga. Efter klubbmötet skall styrelseprotokollet läggas ut på hemsidan i PDF
format UTAN bilaga.
9. Övrigt
A) Mötet godkände LBs förslag på träram till fallmålen. LB beställer material till
detta.
B) Vintermagnum, Göran W frågade om Pelle Steen vill hjälpa till i sekretariatet
under tävlingen. Där får även Pelle hjälp av en av nybörjarna Christian Mohr. Göran
frågade även Anders Löfgren om han kan hjälpa till. Pelle och Anders kan hjälpa till.
David A undrar om sista Vintermagnum kan vara Cuppen. Mötet godkände detta.
C) Robert Nordgren bad om uppdatering av hemsidan, där klubben ska länka till
uppropen om EU-förslaget.
D) Lasse hade en genomgång av hur många anmälningar som har kommit in till
nybörjarskyttet. Mötet beslutade att uttagningen till nybörjarskytte kursen kommer att
tas vid ett extra styrelsemöte vid januari eller februari.
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10. Föreningsintyg
Se bilaga.
11. Nästa möte
2015-12-01
12. Mötets avslutas
Ordf. tackade alla för visat intresse och på återseende senast nästa möte.
Justeras

Justeras

______________________________
Göran Wolfram
Ordf. BPS

______________________________
Josefin Damberg
Sekreterare BPS

Sida 2 (3)

