Styrelseprotokoll Borås Pistolskyttar 2017-08-01
1.

Mötets öppnande
Sekreteraren hälsade alla välkomna till dagens möte.

2.

Godkännande av dagordning

3.

Förgående mötesprotokoll/Att göra listan
Sedvanlig post.
A) Lennart w har sökt Borås stad angående miljötillsynen, dock har
personen i fråga semester.

4.

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

5.

Mail korrespondens
Petri och Christian har mailat några i styrelsen.

6.

Ekonomisk rapport
A) Juni
Juli
IN: 4925 SEK
11250 SEK
Medlemsavgifter Återbetalning Magnum SM
Märkesutdelning Nybörjarskytte
Startavgifter
Sponsorskytte
UT: 10972 SEK
Ica city
Borås stad
Kaffe
Frimärken
Vattenfall
Lennarts Lotter
Telenor

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

16287 SEK
Startavgifter Magnum SM
Vattenfall
Telenor

B) Lenas mail svar till Erik Joutsen var korrekt.
C) Kim C har meddelat de som inte har betalat medlemsavgiften för i år kommer att
plockas bort från BPS facebook.
7.

Hemsidan
A) protokoll förbundet Ligger på hemsidan.

8.

Ny medlem
A) Johannes Fältskog, mötet beslutade att han måste gå nybörjarkursen och inneha
grönakortet. Lennart W ska ringa honom.
B) Tord Lundgren, mötet beslutade att kolla om han har några licenser. Lennart w ska
ringa honom.
C) Paul Chindeh, mötet beslutade att han får anmäla sig till nybörjarkursen.
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9.

Övrigt
A) Hemsidan behöver uppdateras med information om vad som gäller för att vara
medlem på klubben. Bl.a. om en person som ha ett kaliber 22 gevär måste ändå gå
nybörjarkursen och inneha grönakortet för att vara medlem.
B) Mötet beslutade att tidigarelägga mötena till 1800. LB uppdaterar kalendern.
C) Vatten till klubbstugan. Vattenpumpen är sönder. Christian Mohr ska prata med
Sven-Olof Fröberg (som är medlem och rörmokare) om att byta vattenpumpen med
varmvattenberedare samt värmekabel i rören. Christian ska fråga efter ett pris till
klubben.

10.

Föreningsintyg samt intyg medlemskap
Se bilaga 2.

11.

Nästa möte
Mötet beslutade att nästa möte blir den 2017-09-05.

12.

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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