Styrelseprotokoll Borås Pistolskyttar 2019-06-04
1. Mötets öppnande

Ordföranden förklarade mötet öppnat

2. Godkännande av dagordning
Dagordningen godkändes

3. Förgående mötesprotokoll/Att göra listan

Föredrogs, godkändes och lades till handlingarna med
undantag från två kvarstående punkter:
Kompressor har ännu inte inköpts.
Ändringen av mötestid diskuterade ytterligare något och det
beslutades att tills vidare INTE byta tid. Kl 18:00 kvarstår.

Närvarande ledamöter:

Allan Bergman
Mikael Blohm
Mauro Capolicchio
Kim Christensen
Christian Mohr
Henrik Rosqvist
Kai Tranefors

4. Inkomna skrivelser/Genomgång av post.

Sedvanlig post som hanteras av berörda styrelsemedlemmar.

5. Mail korrespondens/Information från hemsidan

Brev från Peter Selme om arbetsträning: Styrelsen är positiv till förslaget och Allan tar
fortsatt kontakt med Peter och handledaren på AF och säkerställer att inga hinder föreligger.
Om Peter ska arbetsträna hos oss åligger det styrelsen att ta fram ”att göra lista” och så klart
bistå Peter vid behov.

6. Ekonomisk rapport

Inga större transaktioner. Saldo på klubbens konto: 273.083:-

7. Inlämnade ärenden
Inga ärenden.

8. Ny medlem

2st nya medlemmar antogs, se bilaga.

9. Föreningsintyg

Tre föreningsintyg utfärdades, se bilaga.

10. Nästa möte

2019-08-06 kl 18:00

11. Övrigt

1) Förvaringen av pärmen med klubbens licenser diskuterades och utreds vidare.
2) Förslag på inköp av Kronograf. Det beslutades att vi ska köpa in en Labradar-kronograf
som kommer hållas tillgänglig för alla medlemmar vid föreningens aktiviteter.
Styrelsen var överens om vikten att hålla ordning på denna så den ej försvinner.
3) Förslag på inköp av skottstol. Det beslutades att CM skall prata med FOK om vi kan få låna
den skottstol som vi tror dom har innan vi fattar beslut om att köpa en egen.
4) Förfrågan om att hyra banan för IPSC kurs med Eric Grauffel. Beslutades att vi hyr ut
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banan till denna kurs till en kostnad av 1000:5) Dubbelanslutna medlemmar som tävlar för annan klubb (SHB C.1.2). Det beslutades att
dubbelanslutna medlemmar har rätt att deltaga i BPS klubbmästerskap.
6) Skjutledarutbildning. Mauro tar kontakt med Joe till att börja med för att se om vi kan få
till en skjutledarutbildning.
7) Förslag om att bokföra alla skjutna serier under nybörjarskyttet. Förslaget diskuterades
och det konstaterades att det innebär en del merarbete och att vi får diskutera detta vidare
vid ett senare tillfälle.

12. Mötets avslutas

Ordförande tackade alla för visat intresse och förklarade mötet avslutat.

Vid protokollet

Ordförande

______________________________
Christian Mohr

______________________________
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 2018-12-31.
Års-hjul:
Januari

- Rapportering till SPSF
- Egenkontroll av banor
Februari
- Ta ut årets nybörjarkurs
- Påbörja jobbet med årsmöteshandlingarna
- Diskutera medlemsavgiften för 2019
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 Idrott Online
Skicka lista till förbundet över nya medlemmar.
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