Styrelseprotokoll Borås Pistolskyttar 2018-07-05
1.

Mötets öppnande
Ordförande öppnar mötet

2.

Godkännande av dagordning
Godkänt

3.

Förgående mötesprotokoll/Att göra listan
Godkändes och lades till handlingarna.

4.

Inkomna skrivelser/Genomgång av post.
Räkningar 2 tidningar

5.

Mail korrespondens/Information från hemsidan

Närvarande styrelser:
Jonas Proof V. Ordförande
Allan Bergman Ledamot
Henrik Rosqvist Kassör
Tomas Zetterman Sekreterare
Tobias Wolfram Ledamot

Det har vid flera tillfällen förekommit att sportskyttar fått sina vapen stulna antingen genom
inbrott eller till och med genom hot (rån) i skyttarnas hem, detta efter det blivit kartlagda av
kriminella. De kriminella personerna har fått kännedom om skyttarna genom till exempel
sociala medier eller genom resultatlistor. Mitt förslag till BPS är att vi maskerar våra
resultatlistor alternativt låter våra skyttar använda oss av alias eller att inloggning krävs på
vår hemsida för att få tillgång till resultatlistorna. Jag är medveten om att risken av att
drabbas denna brottslighet torde vara tämligen liten men att detta är en liten ansträngning
från oss för att försvåra för kriminella

Styrelsen ser ingen anledning att ha en annan syn på detta än förbundet. Det
administrativa jobbet blir alldeles för stort.
6.

Ekonomisk rapport
Censur

7.

Ny medlem
7 st, separat bilaga alla godkändes.

8.

Föreningsintyg samt intyg medlemskap
3 st separat bilaga alla godkända

9.

Nästa möte
Tisdag den 7e

10. Städdag

Lördag den 11e augusti kl 10

11. Mötets avslutas

Ordförande tackade alla för visat intresse och på återseende senast nästa möte.
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Justeras

Justeras

______________________________
Tomas Zetterman
Sekreterare

______________________________
Allan Bergman
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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
- Egenkontroll av banor
Februari
- Ta ut årets nybörjarkurs
- Påbörja jobbet med årsmöteshandlingarna
- Diskutera medlemsavgiften för 2018
Mars
- Uppstartsmöte med årets nybörjarkurs
April
- Egenkontroll av banor
Maj
Juni
Juli
- Egenkontroll av banor
Augusti
September - Planeringsmöte för nästa års skjutprogram, 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 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.
- Rapportering till IdrottOnline
Skicka lista till förbundet över nya medlemmar.
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