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Styrelseprotokoll Borås Pistolskyttar 2016-02-02
1.

Mötets öppnande
Ordf. hälsade alla välkomna till dagens möte.

Närvarande ord. ledamöter:
Göran Wolfram ordförande
Josefin Damberg sekreterare
Lena Peterson kassör
Robert Nordgren ledamot
Tony Bådenlid ledamot
Patrik Hållpås 1:a suppl
Mikael Simring 2:a suppl

2.

Godkännande av dagordning
Mötet godkände föreslagen mötesdagordning.

3.

Förgående mötesprotokoll
Mötet godkände förgående mötesprotokoll.
Punkt 4B, 4D och 7A från föregående mötesprotokoll är kvar att utföra.Frånvarande:
David Annertorn vice ordf
Respektive punktansvarig ska åtgärda detta.
Lars-Bertil Olsson ledamot
Punkt 7B, Lasse S läste upp sitt förslag till Borås stad.
Mötet tyckte att förslaget var bra. Lasse ska skriva klart förslaget och
maila ut detta till styrelsen.

4.

Inkomna skrivelser/Genomgång av post
Bordlades till nästa möte pga. Sjukdom.

5.

Mail korrespondens
Sedvanliga mail.
Ny medlem. Thomas Zetterman har ansökt om att bli medlem i BPS. Han är medlem i
Frista/Gingri skjutförening och ska inte ha BPS som huvudklubb. Robert Nordgren kan
gå i godo för honom.
Amir Mohammadi från FOK vill byta över till BPS som huvudklubb. Mötet beslutade
att godkänna Amirs överflytt till BPS.
Lasse skickar över uppgifter på Amir till Lena. Mötet beslutade att Amis bror måste gå
nybörjarkursen för att kunna bli medlem i BPS. Lasse ska meddela Amir detta.

6.

Ekonomisk rapport
A) December. Bordlades till nästa möte
B) Januari. Ca 14 000 per Vintermagnum (2st i Januari) och 5 000 i kiosken.
Sedvarnliga räkning
ca 35 000 i medlemsavgifter
Eftersom SPSF har ändrat sina rutiner över när klubben ska redovisa till förbundet
till sista januari 2016 så beslutade mötet att ta upp till årsmötet att sista
betalningsdatum för 2017 ska vara 2016-12-31.
C) Lena ska skriva ut medlemskort och lägga i klubbstugan så är det upp till den
enskilda skytten att hämta ut sitt medlemskort.
D) Lena ska skicka en lista till Tony B med vilka som har betalt. Tony B ska skriva ut
denna lista för att sätta upp i klubbstugan i syfte att man ska se vilka som har betalt
medlemsavgift 2016.

7.

Hemsidan/Facebook
Mötet diskuterade hemsidan.
Tony B ska uppdatera Facebook med medlemmar mm.
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8.

Vilka kan tänka sig att sitta i styrelsen 2016?
Ja: Lena P, Josefin D, Patrik H, Mikael S, Robert Nordgren och LB.
Nej: Göran W, Tony B och David A.

9.

Nybörjarkurs 2016
Mötet beslutade att ta ut deltagarna den 10/2 kl 19.00 i klubbstugan.
Följande personer ska vara med på detta möte: Liza P, Josefin D, Lasse S, Göran W
och Lena P.
Kriterier: Prioritera kvinnor, kompisskap samt relationer till klubbmedlemmar.
Reservlistan från föregående år (2015).

10.

Klubbtävlingar
Mötet beslutade att göra ett förtydligade på hemsidan/skjutprogrammet angående
vilka tävlingar som ingår i medlemskapet (klubbtävlingar).

11.

Övrigt
A) Pelle Steen har anmält sitt intresse att gå kursen kretsinstruktör. Pelle ska prata
med Sonny angående kretsinstruktörskursen och i andra hand prata direkt med
förbundet. Pelle ska återkomma med svaren till klubben. Lasse skicka listan till Josefin
D för utskrift till mötet den 10/2.
B) Pelle Steen har en fråga angående hur klubben ska göra med sitt
medlemsprogram.
Ett förslag är att Pelle får ta över datorn som LB fick ansvar för i syfte att driva
hemsidan. Josefin D kollar med LB om Pelle kan ta över datorn.

12.

Föreningsintyg
Se bilaga.

13.

Nästa möte
2016-03-01

14.

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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