Styrelseprotokoll Borås Pistolskyttar 2017-04-04
1.

Mötets öppnande
Sekreteraren hälsade alla välkomna till dagens möte.

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

2.

Godkännande av dagordning

3.

Förgående mötesprotokoll/Att göra listan
A) Inga ändringar
B) Inga ändringar

4.

Inkomna skrivelser/Genomgång av post (LB)
Frånvarande:
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.
Klubban har fått ett brev med kredit, men klubben har inte fått in pengarna på
kontot.

5.

Mail korrespondens (Lasse)
Sedvanliga mail.
Se punkt 9

6.

Ekonomisk rapport
A och B) Februari och Mars
UT: Priser
El räkning
Fika årsmötet
Guldmärken
Materialkostnader
Fallmål
IN:
Tävlingar Vintermagnum
Nybörjarkursen
Medlemsavgifter

7.

Nybörjarkurs 2017?
A) följande utdrag har öppnats. Ingen av de öppnade breven har något att anmärka:
Fransson, Bengt Jonas
Rodriguez Henriquez, Patricio Antonio
Tranefors, Kai Juhani
Markoviski, Zoran
Svalegården, Frej Zacharias
Johansson, Mattias Lingemar
B) Ansökningstiden för nybörjarkursen skall kortas ner. Informationen om
nybörjarkursen kommer att skrivas om.
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8.

Uppdatering av Skjutprogram
A) flytta precision A och B från den 15/4 till den 22/4?
Mötet beslutade att flytta precision A och B till hösten. Detta ska samordnas med Joe och
Klara. Josefin frågar Joe och Klara om detta.

9.

Mail-box och Hemsida
A) Hemsidan. Petri och Christian ska åka till Lasse för att få tillgång till hemsidan.
Mötet beslutade att flytta hemsidan till IdrottOnline samt att Petri och Christian får ansvaret
för hemsidan. Mötet beslutade även att stänga båda gamla hemsidorna när den nya
hemsidan är uppe.
B) Mail-box. Mötet beslutade även att Petri och Christian tar över ansvaret för mailen. Petri
och Christian ska ändra alla återställnings mail-adress och telefonnummer när de träffar
Lasse.

10.

Larm
A) Den gamla sändaren på larmet var inte godkänd och är därför bytt i samband med
att vi bytt larmbolag.
B) Klubben har fått till sig en kontaktpersonslista som ska fyllas i och skickas tillbaka
till det nya larmbolaget.
Jonas P fyller i alla uppgifter och skickar tillbaka till 7H bevakning.
Mötet beslutade att Jonas Proofh är ansvarig för larmet.

11.

Ny medlem
A) mötet beslutade att han får söka nybörjarkursen för nästa år. Josefin svarar.
B) mötet beslutade att han får söka nybörjarkursen för nästa år. Josefin svarar.

12.

Klubbtränare
A) Josefin har kontaktat Ulf Ohlson på kretsen och anmält följande klubbmedlemmar
till klubbtränare:
Lena Petersson
Kim Christensen
Jonas Proofh
Mauro Caqpolicchio
Josefin ska även anmäla 2 medlemmar till som är intresserade.
Mirva Hålpås
Marita Johanisson (kan vara felstavat efternamn)
B) Klubbtränare IPSC: Robert Nordgren kommer att påbörja sin utbildning för att bli
klubbtränare för IPSC. Detta medför att klubben sedan kan skriva ut föreningsintyg
för IPSC.

13.

Toalett tömning
A) Styrelsen ska fråga Göran Wolfram. Tobias Wolfram ska kolla med Göran.
B) Vatten. Ella rör ska ge oss en offert på att laga pumpen. Dock ska klubben beställa
slamsugning av brunnen 2-3 gånger innan Ella rör kommer. Mikael Simring ska fråga
på sitt jobb om slamsugning och spolning av brunnen.
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14.

Svar till Kungsbacka pistolskytteklubb.
Klubben har alla tävlingsresultat på hemsidan samt medlemsregister är både i
kartotek och på förbundets register. Josefin svarar klubben

15.

Övrigt
A) Knallen. Mötet beslutade att kolla vad värdet är på knallen innan beslut tas om vad
Josefin får lov att köpa los den från. Detta ska vara gjort till nästa möte.
B) Magnumstigen. Lennart W förklarade upplägget för denna tävling. Till nästa möte
kommer Lennart att ringat in vad han behöver ha hjälp med.
C) Möte i skytte alliansen är den 5/4. Kim C kommer att gå på detta möte. Robert N
kommer att gå fast för en annan förening.
D) Mattias Vipeland, har fråga efter IPSC tröjor med supplerat tryck. Lennart W har
ett vektoriserad bild för klubbmärket.
E) Precisions tävling. Mötet beslutade att det är de 35 första skyttarna som får lov att
skjuta. Klubben kan inte genomföra tävling med 2 omgångar. LB uppdaterat
kalendern med informationen ”i mån om plats, först till kvarn”
F) Återlämning av nyckel. Johan Andersson har lämnat in nyckel 31M.
G) Jonas Proofh har eventuellt fått tag på en ny container till klubben som ska ersätta
container som är sönder.

16.

Föreningsintyg
Se bilaga 2.

17.

Nästa möte
Mötet beslutade att nästa möte blir den 2017-05-02

18.

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

Justeras

______________________________
Lennart Wennberg
Ordförande BPS

______________________________
Josefin Damberg
Sekreterare BPS
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Bilaga 1 - Att göra/Åtgärda lista:
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
- Påbörja jobbet med årsmöteshandlingarna
Mars
–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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