Styrelseprotokoll Borås Pistolskyttar 2017-02-07
0.

Skyttecentrum
A) Mötet beslutade att Kim Christensen är en av representanterna
För klubben.
Förslag till representant 2 är Lennart W, Josefin D ska kolla med Lennart.
B) Klubbstugan är tillgänglig för Alliansens möten.
C) Josefin ska få mer information från Kim, som hon sedan skicka ut till alla i
styrelsen.

1.

Mötets öppnande
Sekreteraren hälsade alla välkomna till dagens möte.

2.

Godkännande av dagordning
A) Eftersom Kim Christiansen hade brottom drog han informationen
Om Alliansen och skyttecentrumet innan mötet öppnade.

3.

Förgående mötesprotokoll/Att göra listan
8B) det har inte gått att bocka ur David i MAP.

4.

Inkomna skrivelser/Genomgång av post (LB)
Sedvanlig post.
A) Lena ska kolla så att vi har fått tillbaka pengarna fån Securitas.
Om pengarna inte kommit in till klubben ska Josefin kolla med Lennart om han kan
parat med Securitas.

5.

Mail korrespondens (Lasse)
Sedvanliga mail.
A) Josefin har mailat alla antagna respektive alla med avslag för nybörjarkursen.

6.

Ekonomisk rapport
A) Januari
UT: Förbundet
El räkning
Kaffe
City
Banken

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

IN:
Tävling
Fika
Deposition nycklar
Medlemsavgifter
Vapenproppar
B) Rapport till förbundet är klart.
7.

Nybörjarkurs 2017?
A) Josefin meddelade att hemsidan har mer information än vad vi i styrelsen vill ska
stå där. Josefin uppmanar alla i styrelsen att kontrollera hemsidan och hjälpas åt att
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det står rätt saker på hemsidan.

8.

Ny medlem
A) Albin Prelog. Mötet godkände att Albin Prelog ska bli medlem i klubben igen. Josefin ska
prata med honom oh be honom att skriva in alla uppgifter via hemsidan.
B) Rutinen för medlemsansökan för klubben är att ansökan ska ske via hemsidan. Sedan ska
dessa uppgifter skickas till sekreteraren, som tar med ansökan till nästa möte.

9.

Årsmötet.
A) Mötet beslutade att inte ha någon kallelse i tidningen. Mötet beslutade att Lasse
ska göra ett utskick till alla mailadresser angående årsmötet samt bifoga
dagordningen.
B) Fika
C) Josefin ska be Lasse att lägg upp dagordningen till årsmötet på hemsidan.
D) Plaketter, LB fixar listan så att Josefin kan beställa dessa till Årsmötet.

10.

Övrigt
A) Polisen vill ha kontaktuppgifter till någon till klubben, när larmet går. Polisen har
varit ute på klubben oh då behöver de kunna ringa någon i styrelsen.
B) Josefin har beställt ett telematikkort. Och tagit en bindningstid på 12 månader.
Jonas har fått simkortet för installation.
C) Lena ska skicka ut en påminnelse för de som inte betalt årets medlemsavgift. Med
ett följebrev.
D) LB ska beställa guldmärken till klubbens medlemmar. LB ska även skicka med en
lista till förbundet att vissa skyttar saknar registerkort.
Mötet beslutade att den enskilda skytten betalar sitt egna guldmärke och
silvermärke.
LB ser till att den enskilda medlemmen betalar för sina märken när han delar ut
dessa.
LB ska skicka listan till förbundet med REK för att detta ska vara spårbart.
E) Ett förslag kom in angående att sätta ett kodlås till målbodarna. Där koden byts
med jämna mellanrum. Detta förslag bordlades till framtiden.
F) Nykel. Adrian Haslinger har lagt en deposition (50SEK) för Nyckel 44M

11.

Föreningsintyg
Se bilaga 2.

12.

Nästa möte
Mötet beslutade att nästa möte blir den 2017-03-08 (årsmötet)

13.

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

Justeras

______________________________
Lena Petersson
Kassör. BPS

______________________________
Josefin Damberg
Sekreterare BPS
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