Styrelseprotokoll Borås Pistolskyttar 2016-06-07
1.

2.

Mötets öppnande
Ordf. hälsade alla välkomna till dagens möte.
Godkännande av dagordning
Med följande tillägg: övriga frågor
A) Borås stad - Egenkontroll
B) Arbetsdag
C) Ansvarsbeskrivningen

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

3.

Förgående mötesprotokoll
Mötet godkände förgående mötesprotokoll med följande rättelse:
Punkt 10 F. Klubben har inte fått betalt för sponsorskytte 2015.

4.

Inkomna skrivelser/Genomgång av post (LB)
Sedvanlig post.

5.

Mail korrespondens
Sedvanliga mail.
A) 2 räkning har inkommit via mailen som Lasse har vidarebefordrat till Lena.
B) Lasse har bett IdrotOnline att ändra inloggningsuppgifterna så att klubben har en
inloggning och inte enskilda personer.

6.

Ekonomisk rapport
A) Maj
Utgifter: ca 44 000:Inkomster: ca 9 100:B) Sponsorskyttet för 2015 har inte kommit in till klubben, Lennart W ska prata med
Linus om detta.

7.

Klubbinstruktörskursen
A) Kursen genomfördes den 2016-06-04. Deltagarna från BPS uppskattade denna
kursen.
B) Klubbtränarna för åretsnybörjakurs önskar att övriga klubbmedlemmar kan
komma på ett eller flera nybörjartillfället.
Mötet beslutade att skriva ett schema för styrelsen som ska vara med på
nybörjartillfällena.
C) Ulricehamn har bjudit in enbart nybörjarna med klubbinstruktörer till en nybörjar
tävling.
Styrelsen ska skriva ett intyg om att klubbtränarna får lov att transportera
klubbvapnen till denna tävling. Lånelicens med bilaga. Lennart W kollar på detta.

8.

IdrottOnline, vem kollar vårt medlemsregister efter uppdatering
När Pelle är klar med uppdateringen av SPSF hemsida ska klubben importera SPSF
registret till IdrotOnline.

9.

Enkät om jämställdhet, vem fyller i denna?
Lennart W kollar på detta.
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10.

Enkät SvSF – Barn och ungdomar
Josefin D kollar på denna.

11.

IPSC frågor (Mattias Vipeland)
Robert Nordgren kontaktar Mattias Vipeland för att svara på hans frågor.

12.

Obehöriga på banan.
Mattias Vipeland har varit på banan en söndag och då har en person kommit till
banan och uppfört sig hotfult och varit irriterad. Den obehöriga personen menade på
att Mattias skjutit efter klubbens skjuttid (0900-2000). Mötet beslutade att sätta upp
nya skyltar med texten ”Öppet för skjutning 09.00 -20.00”. Dessa skyltar ska sitta på
bommen samt väl valda platser på banan.
Robert Nordgren ska prata med Patrik Green om att IPSC skyttarna ska hålla sig till sin
anbefallna skjuttid.

13.

Securitas, hur går det med detta?
Lennart W har partat med Securitas. Där han blev vidarekopplad till Multicom
Security AB. För klubbens räkning är det lämpligare att säga upp larmet den 1/10. Då
går avtalet ut 31/12 2016.
Lennart W har kollat på 7H Bevakning vad priset skulle vara för klubben om vi byter
till 7H bevakning. Priset är mellan 2500 till 3000 / år.
Då blir larmet även kopplat till Länsförsäkringar som är klubbens försäkringsbolag.
Priset för 1år är 5867:-/år för Securitas
Priset för 1 år är ca 2500-3000:-/år för 7H Bevakning.
Styrelsen beslutade att säga upp Securitas den 1/10 och där efter flytta larmet till 7H
Bevakning.
Styrelsen uppdaterade kontaktlistan för Securitas ifall det blir ett larm.

14.

Övrigt
A) Borås Stad. Lennart W har pratat med Borås Stad angående vår faktura från Borås
stad för miljökontrollen. Lennart W har begärt ut en specifikation av vad
miljöförvaltningen i kommunen har utfört. Detta har vi inte fått. Miljöförvaltningen
påstår att klubben skjuter 200 000skott/år. Detta är bland annat en uppgift som inte
stämmer. Lennart W ska fortsätta att dra i denna.
B)Arbetsdag. Mötet beslutade att det ska vara en arbetskväll den 22/6 från 1700.
Klubben bjuder på grillad korv för de som hjälper till. LB uppdaterat hemsidan med
denna information samt tar med detta i nästa utskyck.
C)Ansvarsbeskrivning. Alla har ännu inte skrivit dessa, mötet beslutade att påminna
alla om att skriva sina ansvarsbeskrivningar och lämna dessa till Sekreteraren.
D) Patric Hållpås har ett önskemål om att flytta IPSC träningsdagen från torsdags till
onsdagar. LB ska kollar detta. Mötet beslutade att LB ska uppdatera tävlingskalender
samt skicka uppdateringen till Lasse som uppdaterar hemsidan.
E) Klubben har fått till sig förfrågningar via mail om att BPS ska hålla IPSC
utbildningar. Mötet svarade dessa förfrågningar om att: eftersom klubben inte har
någon licensierade IPSC kan klubben ännu inte hålla i någon utbildning. Samt så
kommer det att komma information om på hemsidan när styrelsen har mer
information.
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F) Ladies natt. Liza P önskar att det ska vara dedikerade träningstillfällen till klubbens
kvinnliga deltagare. LB ska kolla tävlingsprogrammet och lägga in detta varje jämn
vecka på torsdagar från klockan 1800. Detta börjar första veckan i augusti.
G) Lasse ska även ta med till nästa utskicka att man ska städa efter sig.
H) Lennart W kommer att skicka information som Lasse ska uppdatera hemsidan
samt i nästkommande nyhetsbrev information om anmälan till Magnum SM.
15.

Föreningsintyg
Se bilaga 2.

16.

Nästa möte
Mötet beslutade att nästa möte blir den 2016-08-02.
Lasse uppdaterar hemsidan om detta.

17.

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:




Säg upp avtal med Securitas senast den 1/10 2016.
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)

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
- Uppstartasmöte med årets nybörjarkurs
April
– Egenkontroll av banor
Maj
–
Juni
–
Juli
– Egenkontroll av banor
Augusti
–
September – Planeringsmöte för nästa årsskjutprogram, önskemål om att lägga till
Sportpistol och militärsnabbmatch.
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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