Styrelseprotokoll Borås Pistolskyttar 2017-06-13
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)
Frånvarande:
Sedvanlig post.
Jonas Proof vice ordf
A) Miljötillsyn, årlig kontroll har inkommit. Lennart W ska prata
Mikael Simring 2:a suppl
med kommunen om
B) Vägsamfälligheten har skickat ett informations brev om avgiften.
C) Telenors faktura har kollats av Josefin och avgiften är riktig. Kravet för larmet var
att klubben ska ha ett telematik simkort samt så valdes Telenor då denna
mobiloperatören har täckning vid klubbstugan.
Simkortet har en bindningstid på 1år samt tecknades det i januari/februari.

5.

Mail korrespondens
Petri och Christian har mailat några i styrelsen.

6.

Ekonomisk rapport
A) Maj
IN: 24800 SEK
tävling
medlemsavgifter
sponsorskytte
Securitas
Fiket

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

UT: 36739 SEK
Ica city
Datadomän
Telenor
Förbundet
El
Lennarts Lotter
B) 9st skyttar är inte medlemmar längre i klubben efter påminnelse.
7.

Nybörjarkurs 2017
A) följande utdrag har öppnats av Lennart W. Ingen av de öppnade breven har något
att anmärka:
Harry Sarve
Eva Sarve
B) För att påminna alla i styrelsen så ska formuläret på nätet ska fyllas i för alla som
är nya skyttar eller vill bli medlemmar i klubben.
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8.

Dropbox
Josefin tar bort dropboxen

9.

Ansvariga tävlingar
Precision A & B samt Fält tävlingar har strukits ut tävlingsprogrammet.
Mötet beslutade att om det inte finns någon ansvarig för tävlingarna ska dessa inte
finnas med i tävlingsprogrammet.
Ett förslag är att klubbtävlingarna ska vara öppna tävlingar för andra klubbar istället
för kretstävlingar.
Mötet beslutade att inte lägga in tävlingar i tävlingsprogrammet som inte har en
ansvarig.
B) mötet beslutade att ta upp diskussionen om att höja medlemsavgiften under
hösten/vinter.

10.

Motion
Motionen är upptagen på mötet och ska behandlas på nästa årsmöte. Styrelsen ska
skriva ett svar på motionen till årsmötet.

11.

Hemsidan
Petri och Christian informerade styrelsen om arbetet med hemsidan.

12.

Övrigt
A) Josefin informerade om Lennarts lotter. Lennart har sålt sin verksamhet.
B) Telematiksimkortet, se ovanstående punkt 4c
C) Larm, inget larm har gått någon gång.
D) Facebook. Kim C har frågat styrelsen om han kan ta bort de som inte är
medlemmar i styrelsen.
Mötet beslutade att ge Kim detta mandat. Facebook gruppen ska vara sluten för BPS
medlemmar.
E) Inköp till klubben. Det behövs köpas in sopsäckar och pennor. Patrik H köper in
pennor och sopsäckar till klubben.
F) Städdag. Mötet beslutade att det ska vara städdag den 21/6 kl 1700. Lennart W
skriver ut detta på facebook gruppen.
E) Brunnen ska åtgärdas under städdagen
F) Innehållet i punkten är borttagen för offentligheten.
G) skytt som saknar licens samt guldserierna är för gamla. Hur göra?
Medlemmen får lov att gå nybörjarkursen i mon av plats för att uppfylla fodringar.
Medlemmen måste betala för varje gång. Mötet beslutade att medlemmen ska
betala 100SEK/ gång. Där efter måste medlemmen vara aktiv i minst 6 månader
innan föreningsintyg kan utfärdas.
Lena P fakturerar medlemmen när kursen är klar med en samlad faktura.
H) Josefin D och Lena P har meddelar att de sitter sina respektive mandatperioder ut
där efter så slutar de med sina styrelseuppdrag.
Josefin D sitter till årsmötet 2019 och Lena P sitter till årsmötet 2018.

13.

Föreningsintyg samt intyg medlemskap
Se bilaga 2.

Sida 2 (5)

Mall: Styrelseprotokoll BPS 2016-05-09 revision 3.

14.

Nästa möte
Mötet beslutade att nästa möte blir den 2017-08-01. Hemsidan kommer att
uppdateras med denna informationen.

15.

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 2018 så beslutade mötet att ta upp till årsmötet att sista betalningsdatum för 2018
ska vara 2017-12-31.
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
– Diskutera medlemsavgiften för 2018
- Skriva medlemsbrev som bifogas fakturorna
- Egenkontroll av banor
November – Skicka ut fakturor samt medlemsbrev
December – Alla fakturor för medlemsavgifter 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)
- svar på motionen ska skrivas till årsmötet.
Skicka lista till förbundet över nya medlemmar.
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