Styrelseprotokoll Borås Pistolskyttar 2020-10-06
1. Mötets öppnande
Mötet öppnas

2. Godkännande av dagordning
Lästes upp och godkändes

3. Förgående mötesprotokoll/Att göra listan
Lästes upp och godkändes

4. Inkomna skrivelser/Genomgång av post.
Inget att rapportera

Närvarande ledamöter:
Allan Bergman
Tobias Wolfram
Kim Christiensen
Christian Mohr
Mauro Capolicchio
Michael Blom
Tomas Ånhed
----Michael Pettersson
Göran Wolfram

5. Mail korrespondens/Information från hemsidan
Inget att rapportera

6. Ekonomisk rapport

301323.96 med vanliga löpande in o utgifter

7. Inlämnade ärenden

Conny rapporterar att han beställt virke och att vi i samband med detta ska skapa ett konto
på Beijer. CM har fått en blankett som Allan fyller i.
Conny rapporterar också att han och Hartwig kommer att bygga fler ”tavelhållare” samt ta
tag i taket på containern om inte vår andra lösning blir klar snarast.
Styrelsen uppmanar dom att ta hjälp av oss andra och att göra detta som en städ- &
byggdag och att dom själva får föreslå lämplig dag.

8. Nybörjarskytte
En gång kvar. Ca 11st är klara och ingen behöver fortsätta nästa säsong.
9. Ny medlem
Tre ansökningar enligt bilaga. #1 och #2 är ok. #3 verkar vara en ansökan till
nybörjarkursen. Allan kontaktar #3.
10. Föreningsintyg

16 st från 14 personer. Samtliga ser ok ut. Allan dubbelkollar som vanligt.

11. Nästa möte

2020-11-03 kl 18:00

12. Övrigt

Ett antal BPS-medlemmar deltog på medlemsmöte med FOK i lufthallen. Nästa skjutprogram
diskuterades, samarbetet diskuterades i positiva ordalag och det bjöds på information om
skyttecentret samt mycket goda revbensspjäll.
Allan kallar till möte i slutet av oktober för att planera BPS delar av nästa säsongs
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skjutprogram.
Polisutbildningen vill fortsätta att hyra banan under dagtid vissa dagar under vecka 43-46.
Vi säger ok men Allan försöker samordna med våra aktiviteter på förmiddagarna onsdag och
torsdag.
De beslutades att vi antar det anbud på ”slamtoalett” som Kim tagit fram i samråd med
kommunen. Det innebär i princip att vi och FOK delar på halva kostnaden och kommunen
betalar resten. Vi får då en toalett på utsidan av stugan som kommer att vara öppen för alla
som är ute och skjuter. Gamla toaletten tömmes med slamsugningsbil vid tillfälle.
Lasse Larsson som sköter köket på FOK erbjuder att vi kan låna korvvärmare från FOK men
att vi då måste kunna diska dessa och då behövs varmvatten. Vi kikade på den befintliga
varmvattenberedaren som konstaterades trasig och vi beslutade att köpa en ny liten och
enkel VVB i samband med städ/byggdag…
En klubbtränarutbildning planeras i kretsen. Michael Blohm tar kontakt med Joe Furborg som
samordnar denna utbildning. Kim och Christian uttryckte intresse av att delta.
Michael P och Göran W erbjöd sig att ansvara för vintermagnum vilket mottogs med stor
glädje av styrelsen. MP & GW föreslår datum, fixar inbjudan samt bygger banan. Vi ser gärna
att det finns skjutledare på varje station för att det ska flyta på smidigt och vi föreslår att
BPS-medlemmar som ska skjuta också bör arbeta något pass. Vi kollar även med FOK om det
är någon där som kan tänka sig att hjälpa till.
Protokoll från styrelsemöten SKA läggas upp på web:en. Vi får ta oss i kragen och se till så det
görs efter varje möte.
CM tar nya tag med Office 365 som kan underlätta ovanstående punkt.
Snöröjning: Vi pratar med Daniel C i första hand och ser om han kan skotta vid behov.

13. Samverkan FOK
Inget nytt förutom pistolmötet och byggdag som avhandlats tidigare under mötet.
14. Mötets avslutas

Ordförande

Protokollförare

____________________________
Allan Bergman

___________________________
Christian Mohr
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