Styrelseprotokoll Borås Pistolskyttar 2019-01-08
1. Mötets öppnande
Ordförande öppnade mötet.
Närvarande ledamöter:
Lennart Wennberg
Allan Bergman
L-B Olsson
Tobias Wolfram
Mauro Capolicchio
Kim Christensen

2. Godkännande av dagordning
Godkänt
3. Förgående mötesprotokoll/Att göra listan
Ej tillgängligt, bordläggs till nästa möte.
4. Inkomna skrivelser/Genomgång av post.
Inget. Ansvarig för postboxen ej närvarande

5. Mail korrespondens/Information från hemsidan
Det beslutades att inbjudan till vintermagnum och andra egna tävlingar bör vara
synlig direkt på förstasidan.
6. Ekonomisk rapport
7. Ny medlem
8. Föreningsintyg
9. Nästa möte
Tisdag den 2019-02-05
10. Övrigt
Beslutades att de som går om nybörjarkursen och redan betalat årets medlemsavgift
betalar 2050: - i kursavgift.
Datum för årsmöte beslutas vara 2019-03-12
11. Mötets avslutas
Ordförande tackade alla för visat intresse

Vid protokollet

______________________________
Allan Bergman
Sida 1 (3)

Ordförande

______________________________
Lennart Wennberg

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,
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.

Sida 2 (3)

Bilaga 2 – Föreningsintyg
Namn på skytten

Nya medlemmar

Sida 3 (3)

Fabrikat

Vapenslag

Kaliber

Övrigt

