Styrelseprotokoll Borås Pistolskyttar 2016-12-06
1.

Mötets öppnande
Ordf. hälsade alla välkomna till dagens möte.

2.

Godkännande av dagordning

3.

Förgående mötesprotokoll/Att göra listan

4.

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

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

5.

Mail korrespondens (Lasse)
Mail vidarebefordras alltid till ordförande, sekreterare, kassör och vice ordförande.

6.

Ekonomisk rapport
A) In: 44 765 SEK
UT: 1 307,61 SEK
B) Hur mycket pengar får en förening gå med ”vint”/år?
Det finns inget tak.
Investering ska inte genomföras.

7.

Medaljer och guldmärken?
Mötet beslutade att lägga ut en blänkare på hemsidan och Facebook om att klubben
behöver få in underlag för guld och standardmedaljer.

8.

Tävlingsprogram
A) Inbjudan Vintermagnum 2017. LB och Lennart skriver inbjudan.
B) Mörkerfält/Lusseknallen. Mötet beslutade att genomföra Lusseknallen i år.
3 klasser (Fin, Grov och Fin) 6 stationer om 4 platser.
Patrik köper in priser samt mashaller. Josefin meddelar Lasse om att uppdatera hemsidan
angående detta.
C) Magnumstigen/Magnumcuppen, mötet beslutade att genomföra denna tävlingen den
20/5. LB och Lennart skriver inbjudan.
D) Lena och Liza Petersson vill ha Tjejsmällen även på våren också. LB ska uppdatera
skjutprogramet

9.

Skyttecenter.
A) Förslag har inkommit om att en representant från BPS ska deltaga på
kommunmötena angående skyttecenter. Mötet beslutade att tillfråga Kim
Christensen som representant för BPS tillnamns med Lennart Wennberg. LB ska prata
med Kim.

10.

Ny Medlem?
A) Christian Abrahamsson. Mötet Avslog ansökan om medlemskap. Dock är han
välkommen att söka till nybörjarkursen.
B) Patric Sjölund (IPSC)
C) Josefin kollar dessa ansökningar på nytt.
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11.

Kurs i SäkB Besiktning av skjutbanor, Är Tobias anmäld?
Ingen som vet? Josefin kollar detta.

12.

Datum till årsmötet?
Mötet beslutade att årsmötet hålls den 8/3 2017 kl. 1900.

13.

Övrigt
A) Målborden, hur har det gått?
- EL, Christian Mohr?
Bordlades till nästa möte
- Container, Jonas Proohf?
Det blir dyrt för klubben att köpa in en Container. Mötet beslutade att inte köpa in en
Container till klubben.
B) Klagomål till klubben som skjutverksamhet utanför klubbens tider.
Styrelsen uppmanar alla skyttar att respektera klubbens tider. Josefin ber Lasse att
uppdatera hemsidan med denna uppmaningen. De skyttar som bryter mot
skjuttiderna kan komma att få en varning från styrelsen. Och vid för många varningar
kommer styrelsen att överväga att utesluta den enskilda skytten.
C) Medlems registret via förbundets hemsida är låst för redigering just nu.
Christian och Petri har börjat att kolla på att göra i ordning en ny dator till klubben för
att ha medlemsregistret i. Christian, Petri och Pelle samverkar.
D) Tyvärr har några av klubbens skyttar fått begäran om komplettering av ansökan.
Och då Polisen saknar Föreningsintygen från klubben. Styrelsen uppmanar dessa
medllemar att kontakta styrelsen.
E) Robert N ska kolla så att Petri kommit in i BPS IPSC register.

14.

Föreningsintyg
Se bilaga 2.

15.

Nästa möte
Mötet beslutade att nästa möte blir den 2017-01-03.

16.

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:



Årsrapporteringen i IdrottOnline, blev detta åtgärdat? (Lasse S)
Har ansökan till Borås stad skickats? (Josefin & Lennart ska kolla på detta)

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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