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Claes Nylén
Per-Erik Svensson
Jan-Anders Svensson
Henrik Einarsson
Sune Eriksson
Göran Axelsson
Ann-Mari Andersson
Anders Benjaminsson

Frånvarande
·

Annika Georgson

Föregående protokoll från styrelsemöte 171122 gick igenom, godkändes och lades till handlingarna

Nya punkter
Timer till skeetbanorna
Vi har behov av att förnya utrusningen. Göran har undersökt saken och fått en prisindikation på
14000 kr för tre stycken timers.
Beslut: Köp in

EM-uttagning (kombination)
En intresseförfrågan har ställts om klubben är intresserade av att ta första kvaltävlingen som går i
april 2018.
Beslut: Vid en skarp förfrågan så säger vi ja

Drillingkungen
Henrik vill förlägga tävlingen i maj.
Beslut: Henrik undersöker datum och bokar

Jourlistan
Listan gicks igenom och grupperna kompletterades och justerades gemensamt. Läggs upp på
hemsidan.
Ansvarig: Annika

Säker & Trygg förening
Klubben ska omcertifieras.
Vi lägger in en punkt i styrelsemötet 13/6 om att vi gemensamt rondar byggnaderna primärt
avseende brandskyddsutrustning och protokollför.
Vi vill också få Torpet godkänt för övernattning vilken- så vitt vi vet- endast fordrar en utvändig stege
från övervåning till marken.
Beslut: Perka köper hem kompletterande brandsläckare (även till Torpet) och brandfilt. Claes pratar
med Johan Lindström om kontakt på SÄRF.

Viltmålsbanorna
Kontrollenheterna är skickade till Sius för uppgradering med den nya, femringade älgen som krävs för
jägarexamen.
Claes följer upp status på detta

Trapbana
Vi behöver nya mikrofoner och en fast installation ska byggas på trapbana 3. Materiel som erfordras
är skyddsrör för kabel, avloppsrör 110 eller 125 samt mikrofoner. Befintligt kablage och styrbox kan
återanvändas som vi bedömer det idag.
Beslut: Claes inventerar tillgång på kabelskyddsrör samt mikrofonsystem på marknaden samt pratar
med Leif Svahn om schakning.

SISU-korten för närvarorapportering
Beslut: Ann-Marie tar fram en pärm med kort och mall tillsammans med AG

Närvarorapportering ungdomsskyttet
Vi tar fram bättre blanketter med instruktion för närvarorapportering som lämpligtvis har samma
format som den vi rapporterar (Göran) till kommunen
Beslut: AM tar fram kort + pärm

Ny klass 1-studsare
Henrik har beställt från Torsbo och den gamla (sista Husqvarnan) ska skrotas. Kompletterande
dokumentation (behovsmotivering mm) behövs för licensen.
Beslut: Henrik drar detta vidare och Claes skickar över den dokumentation samt vapenlistan som
användes 2017 då Sauern köptes in.

Provledare
Johan Lindström kan vara en aktuell kandidat. Nästa utbildningstillfälle är i april.
Beslut: Claes pratar med Johan om intresse samt möjlighet att gå utbildningen

Lerduvestig väst 25/3
Byggnation av banor ska göras 13/3
Information om tävlingen ska läggas ut på Facebook och hemsidan
AG: Hemsidan, Claes: Facebook. Claes ska också skicka ut den stationslista som vi använde 2017

Sporting
Nya kastare
Det handlar om 12v-kastare och vi anser oss primärt vilja ha Battue och ev. en Teal.
Beslut: Anders undersöker marknaden avseende modeller, leverantörer och priser snarast och
återkommer till Styrelsen för beslut om inköp.

Laddstationer för batterierna
Anders har idéer och hur detta kan göras på ett bra sätt. Vill fundera lite till

Ekonomi
Årsredovisningen gicks igenom. Intern kontering inte helt klart, men resultatet är framme. 2017 blev
ett bra år. Avsättning till investeringsfonden görs med 25000 kr.

Årsmötet
Motioner ska vara klara och inne senast v.6
Verksamhets berättelser samt plan för 2018 ska vara klara senast v. 8
·
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·
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Pistol: Perka
Viltmål: Anders
Drilling: Henrik
Hagel: Göran

Annika sammanställer

Nästa möte: Årsmötet 14/3
Vid pennan
/Claes Nylén

