Protokoll från Styrelsemöte

2018-04-04

Plats

Tillemosse

Deltagare

Göran Axelsson (GA)
Ann-Marie Andersson (AMA)
Lars Fundin (LF)
Johan Benjaminsson (JB)
Jan-Anders Svensson (JAS)
Per-Erik Svensson (PES)
Henrik Einarsson (HE)
Annika Georgson (AG)

Frånvarande

Anders Benjaminsson (AB)
Claes Nyhlén (CN)
Sune Eriksson (SE)

Innehåll
1.

Ansvarig

Föregående mötesprotokoll
Föregående mötes protokoll gicks igenom och lades till handlingarna.

2.

Utbildning hagelskytte
•
•
•

3.

Arbetsdag
•
•
•
•

4.

Förfrågning har kommit från intresserade av att lära sig hagelskytte till
bland annat Perka.
Vi borde ha instruktörer för hagelskytte. Diskussion angående detta och
resurser för att kunna ha instruktörer.
GA och JB tar fram ett förslag om hur vi ska genomföra detta.

Arbetsdag 1 maj.
Kolla arbetsfilen så att vi kan bocka av på listan som finns och som vi
hinner/kan fixa denna dag. Bland annat bör jourstugan göras ren och
målas.
Arbetsfilen uppdateras med en underhållsplan.
Pengar för renovering av banan finns avsatta. I och med att pengar är
avsatta finns möjlighet att ta in extern hjälp för vissa arbeten.

Kulbanorna – Älg
•

Renovering av bana 1 och 2 är nödvändigt:
o Elen byts ut.
o Nytt ljuddämpande material bör sättas upp.
o Väggar i skjutbodarna tvättas och målas.
o Arbetsgrupp ska utses.

Inskjutningsbanan
o
o
o
o
5.

Inskjutningsbanan fungerar inte när det gäller tavlor, träfflappar,
hålla allmän ordning etc.
Något måste göras för att detta ska bli bättre.
Eventuellt kan en låst skjutlucka sättas upp och nyckel hämtas
hos banpersonalen.
Tavlor, träfflappar etc. ska skötas av banpersonalen.

Verksamhet
•
•
•

Start vecka 15 – AB ansvarig banpersonal.
14 april – uttagning i Europeisk Jaktkombination. AB ansvarig.
Banan stängd meddelas på webbsidan.

GA/JB

6.

Övriga frågor
•
•
•
•
•
•

•

Budget/Ekonomi
Ekonomin i klubben är god. 75000,- avsatta i reparationsfond.
Arbetslistan gås igenom innan arbetsdagen.
Bidrag
Ann-Marie och Annika kollar vilka bidrag som finns att söka och som är
relativt enkla att hantera.
Sponsring
Eventuellt fler företag som är intresserade av att sponsra. Info om
sponsring ska in på hemsidan.
Tävlingar
Eventuellt kan vi arrangera mindre tävlingar (typ Compak Sporting) som
inte kräver så mycket personalresurser.
Företagsskytte
Remmene Jaktklubb OK 9/8. Annika meddelar.
Förfrågan on jaktklubbsskytte från Slagerup Shooting Association. Remiss
till styrelsen för åsikt.
Nya personuppgiftslagen
Vårt medlemsregister på Idrottenonline ska gås igenom.
Mer info angående detta distribueras till övriga styrelsen från Ann-Marie.

Vid pennan
Annika

AG/AMA

AG/GA

AG

AMA

