Styrelseprotokoll Borås Pistolskyttar 2016-05-03
1.

2.

Mötets öppnande
Ordf. hälsade alla välkomna till dagens möte.
Godkännande av dagordning
Med följande tillägg: övriga frågor
A) VSM
B) Arbetsdag

Närvarande ord. ledamöter:
Lennart Wenberg ordförande
Josefin Damberg sekreterare
Robert Nordgren ledamot
Lars-Bertil Olsson ledamot
Tobias Wolfram ledamot
Frånvarande:
Jonas Proof vice ordf
Lena Peterson kassör
Mikael Simring 2:a suppl
Patrik Hållpås 1:a suppl

3.

Förgående mötesprotokoll
Mötet godkände förgående mötesprotokoll.
A) Lennart Wennberg tar över Partik Greens uppgift angående Securitas.
B) Idrott online, mötet beslutade att uppdatera detta efter att Svenska
pistolskytteförbundets program är uppdaterat.

4.

Inkomna skrivelser/Genomgång av post (LB)
Sedvanlig post
A) De nya skjuthandböckerna till klubben har kommit.

5.

Mail korrespondens
Sedvanliga mail.
A) 1 räkning har inkommit via mailen som Lasse har vidarbefodrat till Lena.

6.

Ekonomisk rapport
IN:
SM 2015 – 4 250 SEK
Nybörjaravgifter – 7 700 SEK
Tävling + fik – 621 SEK
Totalt: 12 571 SEK
UT:
Annons – 210 SEK
EL – 2 723,41 SEK
City – 1 765 SEK
Svenska Pistolskytteförbundet – 23 895
Postfack – 2 437,5 SEK
Snöplog – 750 SEK
Kindbanans vägsamfällighet – 504 SEK
Tavlor och material – 3 731 SEK
Priser – 5 421 SEK
Ammunition – 8 550 SEK
Totalt: 49 986,91 SEK

Vintermagnum 2015:
VM1: Starter – 7 170 SEK
Fiket – 2 480 SEK
VM2: Starter – 6 685 SEK
Fiket – 2 340 SEK
VM3: Starter – 6 420 SEK
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Fiket – 2 145 SEK
VM4: Starter – 6 420 SEK
Fiket – 2 000 SEK
Propp – 500 SEK
VM5: Starter – 6 240 SEK
Fiket - 1 710 SEK
Deklarationen har lämnats in.
A) Daniel Lövkvist, Lena får kolla med Patrik Hållpås. Josefin meddelar Lena detta.
B) Mötet godkände påminnelsebrevet med 2 uppdateringar. Josefin och Lena skickar
ut detta tillsammans med fakturorna.
7.

Egenkontroll (Josefin D och Tobias W)
Mötet godkände Egenkontroll dokumentet med 1 uppdatering. Samt så är årshjulet
uppdaterat med egenkontroll 1 gång i kvartalet.

8.

Pistol-SM (Josefin D)
Mötet beslutade att stå för ½ lagavgiften, resterande kostnader inklusive individuella
starter står den enskilda skytten för.
Lasse uppdaterar hemsidan med denna information samt länk till PistolSM 2016.
Anmälan ska vara inne den 25 maj.

9.

Ansvarsbeskrivning (Lasse S)
Josefin har tagit emot några ansvarsbeskrivningar. Inte alla.

10.

Övrigt
A) Klubben har fått en förfrågan om VSM i Magnum Fält. Mötet beslutade att tacka
nej till denna förfrågan. Josefin svara Joe detta.
B) Lasse ska uppdatera hemsidans struktur i datumordning.
C) Byggdag, mötet beslutade att bygga tillfälliga ställ för att kunna ta emot fler
skyttar som vill skjuta precision.
D) Städdag, mötet tog till sig kritiken att ingen ur styrelsen kom på städdagen. Samt
att städdagen inte vara upp styrd.
Mötet beslutade att besluta nästa städdag läggs in efter att vi fått leveransen av
virke.
Mötet beslutade att Göran W ska beställa virke till städdagen. Tobias W ska ge Göran
en lista på det virket som vi behöver.
E) Jonas P, har fått till sig Daniel Karlssons belastningsregister samt öppnat detta. Det
var inget att anmärka.
F) Lena har kollat om klubben har fått in pengar från en IPSC tävling samt
sponsorskytte för 2015. Klubben har fått in pengar för IPSC tävling.
G) Mötet diskuterade vilka priser klubben ska ta för tävlingar respektive kurser som
bedrivs på klubbens bana, där arrangören inte är BPS.
Mötet beslutade att de som vill boka banan för t.ex. sponsorskytte,
tävlingsverksamhet och kurser. Så ska detta gå via styrelsen lämpligtvis via ett möte.
Mötet beslutade att en avgift ska tas ut för utlåning av banan. Till helgens IPSC tävling
beslutade mötet att ta en avgift för 25 SEK/start. Robert Nordgren pratar med Patrik
Green om detta. Robert N meddelar Lena P vad som ska faktureras till Patrik Green.
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11.

Föreningsintyg
Josefin D har intygat Toni Todorovski skjutresultat.
Se bilaga 2.

12.

Nästa möte
2016-06-07

13.

Mötets avslutas
Ordf. tackade alla för visat intresse och på återseende senast nästa möte.
Justeras

Justeras

______________________________
Lennart Wennberg
Ordf. BPS

______________________________
Josefin Damberg
Sekreterare BPS
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Bilaga 1 - Att göra/Åtgärda lista:







LB ska maila information om detta till Lennart W som 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? Detta väntar vi med tills Pelle är
klar med sitt jätte jobb
Har ansökan till Borås stad skickats? (Lasse Särnhult)
Josefin Ska skicka listan till Lena som ska fyllas med nya medlemmar som ska skickas till
förbundet.
Rörelsedetektorer med lampor

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
- Egenkontroll av banor
Februari
–Ta ut årets nybörjarkurs
- Utlysning i tidningen angående årsmötet 2 veckor innan årsmötesdagen
- Påbörja jobbet med årsmöteshandlingarna
Mars
– Utlysning i tidningen angående årsmötet på årsmötesdagen
- Uppstartsmöte med årets nybörjarkurs
April
– Egenkontroll av banor
Maj
–
Juni
–
Juli
– Egenkontroll av banor
Augusti
–
September – Planeringsmöte för nästa årsskjutprogram
Oktober
– Skriva medlemsbrev som bifogas fakturorna
- Egenkontroll av banor
November – Skicka ut fakturor samt medlemsbrev
December – Alla fakturor för medlemavgifter ska vara betalt sista december.
- Guld/standardmedaljer ska in till styrelsen för rapport till förbundet. (det är
upp till den enskilde skytten att rapportera in detta)
Skicka lista till förbundet över nya medlemmar.
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