Styrelseprotokoll Borås Pistolskyttar 2021-11-02
Närvarande: Christian Mohr (CM), Pingo H Olofsson (PHO), Anders Björk (ABJ), Mikael
Blohm (MB), Jonas Tengblad (JT) Allan Bergman (AB) Kai Tranefors (KT) Kim Christensen (KC) Mauro
Capolicchio (MC)

1. Mötet öppnade
Mötet öppnas dagens ordförande AB sekreterare PHO

2. Godkännande av dagordning
Lästes upp och godkändes

3. Förgående mötesprotokoll
Lästes upp och godkändes.
a. Punkter som kvarstår från tidigare möten.
Kvarvarande medlemsförfrågan från 211005 är nu godkänd punkten avslutad.

4. Inkomna skrivelser/Genomgång av post
a. Magnumcuppen frågar om vi kan hålla magnumstigen 14 maj
Vi beslutar att tacka ja till frågan.

5. Ekonomiska rapport
Banktillgodohavande 429 703kr redovisades av AB då Kassör Henrik Roskvist inte är
närvarande.

6. Inlämnade ärenden
a. IPSC officiella träningstillfällen
AB och ABJ kommer att se över om det går att ha IPSC träningsdagar likt
torsdags/söndagskytte.

7. Att göra / Åtgärdslistan
Se bilaga 1

8. Nybörjarskyttet
2021 års nybörjarskytte är klart. CM, MB ska nu påbörja planeringen för 2022 års
nybörjarskytte.

9. Nya medlemsansökningar
Inga nya ansökningar inkommit.

10. Föreningsintyg
5st. godkändes se bilaga 1

11. Samverkan FOK
Styrelsen beslutade att föreslå till FOK att vi inför 2022 i tävlings/träningskalendern inte
längre skriva vilken av föreningarna som håller i aktiviteten samt skapa en gemensam
tävlingskassa som vi sedan fördelar mellan dom respektive föreningar.
Detta för att bättre stärka båda föreningarnas verksamheter nu när vi delar samma
skyttebana.

12. Övriga frågor
Vi ska se över om det behövs fler nycklar till klubbhuset alternativt se om det är personer
som inte längre behöver nycklar till klubbhuset.
Nybörjarna vill låna vapen tills dom erhåller sina egna vapen. Styrelsen beslutar att dom som
har nycklar till kassunen och känner att dom kan hantera utlåning av klubbvapen får gör
detta. Kostnad för lån av klubbvapen är beslutat till 60 kr inkl 100st patroner lr. 22.
PHO kommer kvittera ut nyckel till kassunen.
Lusseskytte likt det som genomfördes för ett par år sedan kommer JT och KT titta på om det
går att genomföra igen.

13. Nästa Möte
2021-12-07

14. Mötet avslutas
AB tackar samtliga närvarande

Ordförande

Sekreterare.

