Styrelseprotokoll Borås Pistolskyttar 2017-05-02
1.

Mötets öppnande
Sekreteraren hälsade alla välkomna till dagens möte.

2.

Godkännande av dagordning

3.

Förgående mötesprotokoll/Att göra listan
Sedvanlig post.

4.

Inkomna skrivelser/Genomgång av post (LB)
Sedvanlig post.
A) Lena har pratat med Securitas och lämnat in klubbens
kontouppgifter men inga pengar har kommit in.

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
Frånvarande:

5.

Mail korrespondens (Lasse)
Mailboxen har inte skötts sedan den 17/4. Petri har hjälpt klubben att lägga ut
tävlingsresultaten.

6.

Ekonomisk rapport
A) April
UT: 19306 SEK
Låsteam
Markservice
City
Post Nord
Telenor
LBC Borås
Vattenfall
IN: 8906 SEK
Precision C
Nybörjare
Medlemsavgift
B) Totalt är det 17 personer som inte betalt medlemsavgiften.
Mötet beslutade att skicka en påminnelse med ett datum som klubben måste se
betalningen annars ser klubben som detta om att medlemskapen avslutat.
Mötet beslutade att se söka efter den nya adressen.

7.

Hemsidan och mailbox
Christian Moore informerade styrelsen om arbetet med hemsidan och mailboxen.
Styrelsen ska maila Christian och Petri och inte till borasps@gmail.com.
De ska ändra så att föreningen äger alla domänerna. Samt påbörjar arbetet med att
flytta hemsidan till IdrottOnline. De ska rensa mailboxen mm.
Mötet beslutade att Josefin Damberg och Lena Petersson har beslutade rätt att
betala akuta fakturor för att kunna upprätthålla domännamnen.
Tanken med det arbetet som Petri och Christian lägger ner nu ska resultera i att nästa
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person som tar över uppdateringen och underhåll av hemsida och mailbox inte ska
behöva göra om detta jobbet.
8.

Nybörjarkurs 2017
A) följande utdrag har öppnats. Ingen av de öppnade breven har något att anmärka:
Klerfors, Johan Andreas
Lindström, Karl-Oscar Fredrik
Fredriksson, Johan Emil
Bror, Sören Mikael
Klasson, Andreas Daniel (var öppnat när brevet kom till klubben)
Mötet beslutade att han får lämna in ett nytt brev OÖPPNAT.
B) Ansökningstiden för nybörjarkursen skall kortas ner. Informationen om
nybörjarkursen kommer att skrivas om.
Klubben har fått ett sent avhopp.
C) Mötet beslutade att ta in 2st IPSC skyttar på nybörjarkursen som reserver. Robert
N ska prata med dem.

9.

Uppdatering av Skjutprogram
A) Mötet beslutade att ta bort de tävlingar som inte har några ansvariga.
Följande tävlingar som ska tas bort: 30/4, 2/7 och 10/9

10.

Nominering av HugoLevinPriset 2017
Mötet beslutade att inte lämna in någon nominering

11.

Larm
Josefin ska kolla fakturan.

12.

Klubbtränare
A) Josefin har kontaktat Ulf Ohlson på kretsen och anmält följande klubbmedlemmar
till klubbtränare:
Lena Petersson
Kim Christensen
Jonas Proofh
Mauro Caqpolicchio
Marita Hållpås
Mirva Johanesson

13.

Toalett tömning
A) Göran Wolfram har tömt toaletten.
B) Första spolningen är genomförd.

Övrigt
A) Boråsknallen. LB har kollat nypris för en knalle som är ca 40cm och nypriset är ca
9000SEK. Josefin avstår att köpa knallen
B) Magnumstigen 20/5. Lennart W informerade om tävlingen:
* priser är beställda
* Resultatlistorna skrivs i efterhand
* Funktionärer behövs
* Vapenkontroll behövs det utbildad personal till
* Tisdag den 16/5 är det utbildning i att bygga bana.
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14.

* Hemsidan behöver uppdateras med information till alla medlemmar som kan hjälpa
till. Facebook sidan ska uppdateras med information till alla medlemmar.
I år ska alla som ska hjälpa till skrivas upp.
C) IPSC – Robert Nordgren har pratat med Mika (Mika har skrivit vissa negativa saker
på Facebook sidan till styrelsen).
Robert vill att styrelsen ska tänka om när det gäller klubbens regler när det gäller
IPSC skyttarna.
Robert Nordgren har förslag på att klubben ska köpa in 2st 9mm pistoler till klubben.
Mötet beslutade att inte köpa in några nya klubbvapen.
Utdrag från protokoll 2016-04-05 ”Dynamiskaskytte delen av klubben har ett medlemskaps
fråga. Robert Nordgren har fått en fråga från Patrik Green. IPSC har inga krav på
pistollicens innan man går kursen. De nya IPSC skyttarna tar gröna kortet via IPSC
grundkursen och den enskilda skytten ska ha med sig ett utdrag från brottsregistret.
Mötet beslutade att de IPSC skyttarna (som ej innehar licens sedan tidigare) ska
genomföra grönakortetkursen under IPSC grundkursen samt visa upp utdrag ur
brottsregistret. IPSC skyttarna ska även betala in medlemsavgift till BPS innan IPSC
grundkursen och där igenom blir medlemmar i BPS. ”

E) Lena och Josefin har registrerat årsrapporten på nytt till Svenska pistolskytteförbundet.
15.

Föreningsintyg
Se bilaga 2.

16.

Nästa möte
Mötet beslutade att nästa möte blir den 2017-06-13

17.

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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