Styrelseprotokoll Borås Pistolskyttar 2016-08-02
1.

Mötets öppnande
Ordf. hälsade alla välkomna till dagens möte.

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

2.

Godkännande av dagordning

3.

Förgående mötesprotokoll
Viktigt att komma ihåg är att de 1/10 ska klubben säga upp Securitas
och använda sig av 7h larm stället.

4.

Frånvarande:
Inkomna skrivelser/Genomgång av post (LB)
Robert Nordgren ledamot
Sedvanlig post.
A) Elräkningar, det är 2 räkningar (Vattenfall [Nätavgift] och Bornet [el]).
Mötet beslutade att enbart ha en elleverantör, Vattenfall.

5.

Mail korrespondens
Bordlades till nästa möte

6.

Ekonomisk rapport
Juni:
IN: strax över 10.000 SEK.
UT: ca 26.000 SEK, dock ska Lena skicka fakturor på SM starter till respektive skytt.
Juli:
IN: 2.340 SEK
UT: 6.100 SEK

7.

FAP 551-3
Mötet diskuterade den senaste FAP 551-3. Klubben följer redan FAP 551-3 till dess
helhet.
Mötet beslutade att styrelsen inte kommer att styrka den enskilda skyttens
personliga loggbok.
Josefin D mailar Lasse S om uppdatering av hemsida om vad som gäller vid
föreningsintygs ansökan hos styrelsen.

8.

Kan/vill BPS ta över Jägarkursen från FOK?
Mötet beslutade att inte ta över detta.

9.

Nyckel postboxen
LB undrar om någon har tömt postboxen, då det inte har varit något postboxen?
Svaret är Nej.

10.

Övrigt
A)Nybörjarkursen 2016 ska det ingå 2 tävlingar, dock har nybörjarskyttarna inte fått
några tävlingar i år. Samt så har det kommit en inbjudan enbart för nybörjarskyttarna
till Ulricehamn.
Mötet beslutade att betala för denna startavgift för de skyttar som åker på tävlingen.
Lena tar tag i detta.
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B) förslag till nästa arbetsdag är att plocka bort hydraliken samt rensa bort allt
onödigt.
11.

Föreningsintyg
Se bilaga 2.

12.

Nästa möte
Mötet beslutade att nästa möte blir den 2016-09-06.

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:






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)
Miljöförvaltningen
IPSC, har Robert Nordgren informerat om IPSC?

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
– Säga upp Securitas larmet
-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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