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Styrelseprotokoll Borås Pistolskyttar 2016-01-05
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.
Punkt 5D, 8 och 9C från föregående mötesprotokoll är kvar att utföra.
Respektive punktansvarig ska åtgärda detta.

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

4. Inkomna skrivelser/Genomgång av post
Sedvanlig post.
A) Det har kommit en skrivelse om delgivning till klubben. Mötet tror att detta är
angående klubbens ansökan om en 9mm GLOCK till klubbvapen.
B) Räkning Securitas. Styrelsen har fått en räkning från Securitas efter att Securitas
har fått ett fel om linjefel. Klubben har fått en räkning på detta till sig. Mötet beslutade
att Patric Green ska kolla upp vad kraven är för larm på kassunen samt ta in offerter
från olika larmbolag för att styrelsen ska kunna se över klubbens kostnad. Patric Green
fick med klubbens kundnummer till Securitas. Patric Green håller kontakt med Göran
Wolfram angående utvecklingen.
C) Information om årsrapportering från Svenska Pistolskytteförbunden har inkommit
till Styrelsen.
D) Tony Bådenlid ska kolla om årsrapporteringen i Idrottonline blev utförd.
E) Josefin Damberg samlade in allt som ska till Lena Petersson, och skickade detta
med Mickael Pettersson.
5. Mail korrespondens
Sedvanliga mail.
A) Josefin Damberg visade Lasse Särnhult vart han ska skicka adressändringar. Dessa
ska till Lena Petersson och Per Steen.
B) Nyhetsbrev. Lasse Särnhult har ordnat så att klubben kan skicka ut ett nyhetsbrev
varannan vecka från klubben. Lasse uppmanar alla i styrelsen att komma in med
förslag till nyhetsbrevet.
C) Mötet gick igenom inkomna mail som Lasse behöver hjälp med svar till.
D) Information från mailboxen: Än så länge har det kommit in 35st ansökningar till
nybörjarkursen 2016.
E) Hemsidan ska uppdateras med information om Sponsorskytte.
6. Ekonomisk rapport
A) December månads ekonomiska rapport bordlades till nästa möte.
B) Utskick för 2016 är genomfört och 4 brev har returnerats till klubben.
C) November månads ekonomiska rapport bordlades till nästa möte
7. Övrigt
A) Rutiner (Lasse Särnhult) har inkommit med ett förslag om att styrelsen ska sätta sig
ner och skriva ner rutiner för de olika ”befattningarna” inom klubben. Mötet beslutade
att alla i styrelsen samt övriga som har befattningar inom klubben ska in komma till
nästa möte med en enkel befattningsbeskrivning. Befattningsbeskrivningarna ska
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skickat till Josefin Damberg innan nästa möte.
B) Förslag om ansökning till Borås Stad för att ansöka om pengar till klubben. Mötet
beslutade att Lasse Särnhult ska sammanställa de inkomna förslagen till styrelsen.
Dessa ska tas upp på nästa mötet.
C) Förslag kom in om att bjuda in nybörjarna till olika aktiviteter som styrelsen ska
anordna. Mötet beslutade att detta ska in i nyhetsbrevet.
D) Mötet beslutade att lägga in gemensam träningsdag för IPSC. Patric Hållpås ska
skicka denna informationen till klubbmailen.
8. Föreningsintyg
Se bilaga.
9. Nästa möte
2016-02-02
10. Mötets avslutas
Ordf. tackade alla för visat intresse och på återseende senast nästa möte.
Justeras

Justeras

______________________________
Göran Wolfram
Ordf. BPS

______________________________
Josefin Damberg
Sekreterare BPS
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