Styrelseprotokoll Borås Pistolskyttar 2020-11-03
1. Mötets öppnande

Mötet förklarades öppnat

2. Godkännande av dagordning
Lästes upp och godkändes

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

4. Inkomna skrivelser/Genomgång av post.
Inga

5. Mail korrespondens/Information från hemsidan

Närvarande ledamöter:
Allan Bergman
Christian Mohr
Tobias Wolfram
Kim Christiensen
Mikael Blom
Mauro Capolicchio
Kai Tranefors
Thomas Ånhed
Övriga närvarande:
Jesper Gran

Inga.

6. Ekonomisk rapport

Inga större händelser sedan föregående möte.

7. Inlämnade ärenden
Inga

8. Nybörjarskytte

Mikael Blohm kommer att ha huvudansvaret för kursen. Nycklar m.m. är överlämnade.

9. Ny medlem
1st som dock verkar avse nybörjarkursen.
10. Föreningsintyg

5st enligt bilaga. Godkändes

11. Nästa möte

2020-12-01 kl 18:00

12. Övrigt.

Thomas Zetterman har avsagt sig sitt styrelseuppdrag som sekreterare.
Vi beslutade att dela på sekreterarens arbetsuppgifter fram till nästa årsmöte.
CM övertar material/arkiv m.m. samt uppdaterar på hemsidan.
AB förvarnar valberedningen.
Mötet beslutare åter igen att protokoll från styrelsemöten ska publiceras på hemsidan.
Varmvattenberedaren: fungerar fortfarande inte. KC kollar med Anders Andersson (FOK) om
att anskaffa en ny.
Skjutprogrammet 2021: AB kallar till möte. På grund av covid kallas endast de närmast
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berörda.
Städdagen: var mycket lyckad med stor uppslutning. Inför våren planerar vi lite mer i förväg!
Förslagslista / Att göralista: Kai löser så vi får en lista där vi kan skriva upp saker inför
kommande städdagar och/eller inköp m.m.
Polisutbildningens krock med Torsdagsskyttet: Allan pratar vidare med polisutbildningen så
att vi kan samsas. I framtiden försöker vi få dom att undvika torsdagsförmiddagar. Dock är
det skytte som förekommit helt enligt SÄK-B och torsdagsskyttet bör klara sig med de högra
15 banorna även med distansering.
Plank: KC kollar på offert för att montera plintar till stolparna.
Klubbtränarutbildning: MB kontaktar Joe om detta.
Office365: CM tas i örat och lovar skynda på detta…

13. Samverkan FOK

TÅ meddelar att lufthallen stängs i 3v pga pandemin.

14. Mötets avslutas

Ordförande

Protokollförare

____________________________
Allan Bergman

___________________________
Christian Mohr
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