Protokoll från Styrelsemöte

2018-06-13

Plats

Tillemosse

Deltagare

Johan Benjaminsson(JB)
Claes Nyhlén (CN)
Lars Fundin (LF)
Johan Benjaminsson (JB)
Jan-Anders Svensson (JAS)
Anders Benjaminsson (AB)
Henrik Einarsson (HE)
Annika Georgson (AG) delvis
Sune Eriksson (SE)

Frånvarande

Ann-Marie Andersson (AMA))
Per-Erik Svensson (PES)
Göran Axelsson (GA)

Innehåll
1.

Ansvarig

Föregående mötes protokoll
Föregående mötes protokoll gicks igenom och med följande kommentarer:
Inga instruktörer i år för hagelskytte, till nästa möte en planering för
nästkommande år
Hageltävlingar är det inget planerat för Henrik pratar med Jens för ett
arrangemang.

CN/JB
HE

Övrigt lades till handlingarna.
2.

Ekonomi
•
•
•
•
•

3.

Vi har inga stora fakturor som ligger för bealning.
Föreningens ekonomi är god.
Swish känns som om det blivit en framgång
Bidragsmöjligheter har inte hunnits med. Punkten kvarstår.
Sponsring ca 25 000Kr in rapporterat av Sune.

Verksamhet/investeringar
•

Gräsklipparen är skrot
Beslut: Vi köper en begagnad Ventrack 3200 årsmodell 2007 pris 60 000
med moms. Sune ansvarig som försöker att avyttra vår gamla på
hemsidan. Inköp av lås/Kätting/Lås ögla ska vara med.

•

Röjsåg
Beslut: Inköp av röjsåg. Priset ej klart.

•

Timer till skeetbanor: 3 st inköpta. Planen är att få till ett byte i år på två
banor. Vi har då två nya med en reservtimer och två gamla i reserv till

•

Inriktningsbeslut och preliminärt budgetgodkännande för ny akustik på
trappbana 3

•

SE

JB

•

•

SE/CN

Omcertifiering Säker&Trygg förening 2018 (Claes)
Arbetsgrupp behöver tillsättas Claes tar detta genomgång av rutiner bla.
Brand. Klart till nästa möte.

CN

•

Brandsyn torpet från räddningstjänst. 2 större trappor behövs för att sova
på ovanvåning. Beslut: inga trappor dvs ingen får sova på ovanvåningen
Förslag framfört att istället flytta ner sovdelen till nedervåningen.

CN

Pistolbanan
Pistolbanebygget är så gott som klart sånär som på 2 st. dörrar som
kommer att köpas in.
Förrådsutbyggnaden vid sidan om skjuthallen har påbörjats och här finns
det mesta av materialet redan inköpt.
Tävlingarna för pistol och svartkruts sekt. är inlagda i början av år 2019
och kommer att finnas på hemsidan och i dess kalender.

PES

Underhåll
•

5.

Renovering av skjutkur ÄB1
Kuren behöver åtgärdas invändigt. Det har även förts fram förslag om att
söka bidrag för en större ombyggnad med handikappanpassning.
Arbetsgrupp behöver tillsättas för detta. Sune och Claes tar punkten.
Budget 5000Kr

AB
JB

•

•

4.

Nya mikrofoner
Beställning av kabelskyddsrör SRN50, rör för montage samt
nedschaktning och montage av mikrofoner.
Claes har letat efter leverantörer av mikrofoner, men det är inte lätt att
hitta. Har frågat Kent L/Svegeråsen om han vet var de köpt sina. Fortsatt
sökande. Anders B pekar på Promatic som en tänkbar leverantör
Arbetsgrupp Jönna och Johan. Fixar grävning. AB beställer mikrofoner 10
st. ca 15 000 kr. Grävningen blir troligen sponsrad. 150 m slang köps in.
Klart till vecka 28.

Byte av panel på klubbstugan. Gäller halva stugan med målning, offert in
från Peab.
Genomförs inte 2018. Offert tas in under hösten 2018 för utförande 2019.
Bedömd kostnad ca 100 000Kr. Möjlighet till sponsring/bidrag?

AG

Materiel
•

Beställning av duvor och ammunition? Behov och ansvarig: Inget behov
av ammo. Duvor ska beställas 8 pallar. Henrik beställer.

HE

6.

Övriga frågor/Information
•

Förslag om att vi i fortsättningen inte förser jaktlagen med ammunition
samt ökar banhyran från 500-700 kronor.
Beslut: Vi antar förslaget
Annika meddelar jaktledarna och informerar på hemsidan.

AG

•

Nycklar till Bom och övrigt, vad gäller? Inga nycklar ut till medlemmar
förutom styrelsemedlemmar. Baserat på tidigare erfarenhet så ska vi vara
restriktiva med nyckelutlämning.

•

Stäng inskjutningsbana med lucka och lås, nyckel tas ut i jour stugan.

CN

•

Komradioapparater: Små, bra och billiga köps in av Henrik.

HE

•

Tyst helg/Hagelskytteförbud: Under Tyst helg/Hagelskytteförbud gäller
endast skjutning inifrån isolerat skjutbås på övriga banor. Läggs ut på
hemsidan.

AG

•

Jourgrupper: Vi behöver ta krafttag i frågan om att ha en inledande sittning
med jouransvariga inför nästa säsong för att gå igenom vad som gäller
avseende ansvar och uppgifter. Vissa grupper sköter inte det man är
ålagd att göra. En översyn av gruppsammansättningen görs inför
säsongen 2019.

Vid protokollet
Lars Fundin

