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Styrelseprotokoll Borås Pistolskyttar 2016-03-01
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.
Mötet Beslutade att det ska finnas en bilaga till protokollet
I denna bilaga ska innehålla vad som behöver åtgärdas.
Bilagan blir bilaga 1 (Att göra/Åtgärdas), bilagan med föreningsintyg
blir bilaga 2.
Inget i bilaga 1 har blivit åtgärdat sedan föregående möte.

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

4.

Inkomna skrivelser/Genomgång av post
Lena fick alla räkningar.

5.

Mail korrespondens
Sedvanliga mail.
Nybörjarna som är antagna till åretsnybörjarkurs har fått kallelsen till den 16 mars
1800 till klubben.

6.

Ekonomisk rapport
Inkommet:
Vintermagnum (1st i februari) 5970 SEK och 1800 SEK i kiosken.
Medlemsavgifter 9360 SEK
Sponsorskytte 1050 SEK
Utkommet: Sedvarnliga räkning

Övrigt
A) Klubbtränare, Pelle har anmält 6st från klubben till klubbträningskursen. Pelle har
inte fått någon bekräftelse ännu om någon är antagen.
Per Steen, Lennart Wennberg, Liza Peterson, Tobias Wolfram, Göran Wolffram och
Anders Löfvgren.
Pelle ska kolla om det finns tillfälle att gå kretsinstruktörskursen. Både Pelle Steen
och Mikael Pettersson vill gå detta.
B) Dator till medlemsregistret. Tony Bådenlid ska kolla om han kan få fram en XPdator som klubben ska ha som Back-up dator för medlemregistret. Jonas Proohf har
eventuellt en XP-dator som han kan ge klubben. Tony B och Jonas P ska samverka om
detta.
C) Robert Nordgren informerade om att det ska hållas en grundkurs i IPSC. Patric
Green ska hålla utbildningen som är tänkt att genomföras under våren 2016.
D) Magnum cupen, David Annertorn har meddelat kretsen att det inte blir någon
Magnum cup. LB uppdaterar skjutprogrammet samt så ska Lasse uppdatera
hemsidan.
E) Pelle Steen, resultaten för kretsresultaten från Vintermagnum 1,2 och 3:5. Ska
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dessa läggas upp alla 5 på en och samma gång, eller varför sig? LB har gjort i ordning
och skickat resultaten till kretsen.
F) Jonas Proofh, Klubben behöver priser för sponsorskytte. Mötet beslutade att
beställa skyltar som det ska stå ”1a pris”, 30st. Göran Wolfram ska beställa både
skyltas och BPS-knappar att klistra på priser som är kvarglömda på klubben.
G) Det finns nya medlemmar som inte är registrerade hos förbundet på klubben.
Lena ska skicka listan till förbundet.
H) LB, En diskussion upp kom om vad som ingår i höjningen av årsavgiften för
medlemmarna. Mötet beslutade att uppdatera tävlingsprogrammet med en * för de
tävlingar som ingår i medlemsavgiften. Om skyttar kommer som inte tillhör BPS får
dessa betala startavgift för tävlingen. LB uppdaterar skjutprogrammet.
I) LB och Göran w, informerade att klubbens duellställ fungerar nu. Nu är duellstället
går nu på tryckluft.
J) Göran W, Borås stads miljökontor har varit ute på klubben och kollat hur det ser ut
på klubben. Klubben fick en anmärkning över att vi har en eldningstunna vid klubben.
Klubben ska ta bort denna tunna.
8.

Föreningsintyg
Inga föreningsintyg är inkomna.

9.

Nästa möte
Årsmöte 2016-03-09
2016-04-05

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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Att göra/Åtgärda lista:










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.
Årsrapporteringen i IdrottOnline, blev detta åtgärdat?
Befattningsbeskrivningar på alla olika befattningar och roller.
Har ansökan till Borås stad skickats? (Lasse Särnhult)
Back-up dator till medlemsregistret, Tony B ska kolla om han kan få fram en dator för
detta ändamål.
Medlemskorten för 2016 är inte klara.
Uppdatering av skjutprogrammet med vilka tävlingar som ingår i medlemsavgiften.
Josefin Ska skicka listan till Lena som ska fyllas med nya medlemmar som ska skickas till
förbundet.

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.
Års-hjul:
Januari – rapportering till SPSF samt IdrottOnline
Februari – Utlysning i tidningen angående årsmötet 2 veckor innan årsmötesdagen
Mars – Utlysning i tidningen angående årsmötet på årsmötesdagen
April –
Maj –
Juni –
Juli –
Augusti –
September – Planeringsmöte för nästa årsskjutprogram
Oktober –
November – Skicka ut fakturor samt medlemsbrev
December – Alla fakturor för medlemavgifter ska vara betalt sista december.
Skicka lista till förbundet över nya medlemmar.
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