Styrelseprotokoll Borås Pistolskyttar 2018-03-06
1.

Mötets öppnande
Vice ordförande hälsade alla välkomna till dagens möte.

2.

Godkännande av dagordning

3.

Förgående mötesprotokoll/Att göra listan
A) Pumpen är inte åtgärdad, utan ska åtgärdas.
Lennart W ber om offert från BML.
B) Lennart w ska hålla i en intern kurs för klubbtränare. Kretsen har
svårt att få till ett datum.
Vissa av deltagarna vill ha utbildningsbevis efter genomförd kurs.
Styrelsen måste ligga på kretsen om riktig utbildning
Josefin mailar kretsen om gamla utbildningsbevis.
C) Tävlingsprogram, vem ansvarig?

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

4.

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

5.

Mail korrespondens/Information från hemsidan
Sedvanlig information.
A) IPSC mail ska både till IPSC ansvarig samt utvalda ur styrelsen.
B) Efter årsmötet ska det läggas upp fler olika mailadresser som går till olika
ansvarsområden.

6.

Ekonomisk rapport
A) Genomgång av december, januari och februari.
B) Lena behöver skicka en faktura på sponsorskytte.
C) Förslag har inkommit att skaffa swich till klubben. Detta ska den nya styrelsen kolla
på.

7.

Ny medlem
A) Conrad Gerstädt, Hänvisa honom till att söka nybörjarkursen
B) Lothar Marunga, Censur. Mötet beslutade att skicka inbetalningskort för
medlemskap till honom.
C) Richard Hellström, Har fått svaret att söka till nybörjarkursen.
D) Sven-Erik Björklund, han hänvisas att söka nybörjarkursen

8.

Uttagning Nybörjarkursen
A) Lennart W, Tobias W och Mauro C ska ta ut nybörjarkursen.
B) Mötet beslutade att årets nybörjarkurs ska kosta 2800 SEK.
C) Mauro C och Tobias W ska kolla statusen på vapen samt rengöra de som behövs.
Mötet beslutade att 1 kurstillfälle ska vara rengöring av vapen.
D) Ammunition behöver inte köpas in.
E) Josefin har mailat kretsen på nytt om klubbtränarekurs. Kretsen ska återkomma.

9.

Uppdatering av skjutprogram
A) Skjutprogrammet är uppdaterat med västsvenska cuppen.
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B) Mötet godkände ändringen av datum för Precision A + B
C) Josefin D ska pratat med Klara A om hennes fråga.
10.

Årsmöte, 13/3
A) Frallor, Robert N beställer smörgåsar på Sussis. 20 skinka och 20 ost. Sussis skickar
faktura till BPS.
B) Häfte, Josefin D saknar uppgifter från Lena P och Revisorerna för att kunna
färdigställa häftet till årsmötet.
C) Plaketter är beställda.
D) en ny övrigfråga har uppkommit till årsmötet. Den är tillagd till
årsmötesdagordningen.

11.

Nycklar
A) Censur.

12.

Övrigt
A) Förslag inkom om att ställa krav på medlemmarna att göra aktiviteter så som
bygga bana, stå i fiket under tävlingar mm.
Aktiviteten ska dokumenteras.
B) FOK har kommit med en fråga om hjälp till SM. Hemsidan ska uppdateras med
information om hjälp önskas till SM i Skövde. Christian M ska fråga Kim C om han kan
samordna de som är intresserade av att hjälpa till.
Christian M kollar om Sonny på FOK kan ta in anmälningar för BPS också.

13.

Föreningsintyg samt intyg medlemskap
Censur

14.

Nästa möte
Mötet beslutade att nästa möte blir den 2018-03-06 kl. 1800

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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