Protokoll från Styrelsemöte

2018-08-22

Plats

Tillemosse

Deltagare

Claes Nyhlén (CN)
Ann-Marie Andersson (AMA)
Lars Fundin (LF)
Johan Benjaminsson (JB)
Jan-Anders Svensson (JAS)
Per-Erik Svensson (PES)
Henrik Einarsson (HE)
Annika Georgson (AG)
Anders Benjaminsson (AB)

Frånvarande

Göran Axelsson (GA)

Innehåll
1.

Ansvarig

Föregående mötes protokoll
Föregående mötes protokoll gicks igenom och nedan punkter kvarstår:
-

2.

Ekonomi
-

-

3.

Klubbens ekonomi fortsatt god.
Bidrag från kommunen. Våra listor till kommunen bör skickas in i god
tid om det är något som är oklart så att det finns tid för eventuella
kompletteringar.
Person som löser medlemskap till banpersonalen – samtlig
information om personen skall fyllas i på listorna i pärmen och bifogas
i slutredovisningen av veckan.
Swish – Jättebra med Swishbetalning. Vi funderar på koder för vad det
är man betalar för och QR-kod till nästa säsong.
Sponsring – Arbete pågår.

Verksamhet och Investeringar
-

4.

Instruktörer – Johan och Claes ansvariga.
Hageltävlingar – Henrik ansvarig.
Bidrag – Ann-Marie ansvarig.
Akustik bana 3 – Johan ansvarig.
Renovera kulbana 1:s skjutkur - Claes ansvarig.
Omcertifiering Säker Förening – Claes ansvarig.
Inskjutningsbanan – Claes ansvarig.
Comradio – Henrik ansvarig.

Akustik på hagelbana 3 ska göras klar.
Panel på klubbstugan ska bytas. Enligt tidigare protokoll tar Annika in
offerter från byggföretag. Arbetet görs under våren 2019.
Renovering av kulbana 1:s skjutkur. Arbete påbörjas under våren
2019.
Måla jourstugan.
Frys till köket köps in. Annika ansvarig.

Underhåll
-

Panel byts på klubbstugan.

AG

5.

Material
-

6.

8 pallar duvor beställt av Superstar. 4 pallar levererade. På grund av
brand på Superstar har vi inte fått resterande 4 pallar. Vi kollar läget
med Superstar om ersättningsduvor samt att vi beställer duvor inför
kommande säsong.

Övriga frågor
•
•

•
•
•

•
•

•

Listan med arbeten som ska utföras på klubben bör läggas ut på
hemsidan under menyn Aktiviteter.
Annika har frågat George Pettersson om de daglediga som skjuter på
onsdagar kan tänka sig att hjälpa till med lite av varje på banan innan de
börjar skjuta på eftermiddagen. George tar frågan vidare till gruppen och
återkommer.
En container för brännbart beställs och placeras vid containern för
wellpapp. Wellpappcontainern är jobbig att hantera och en ny variant av
container beställs.
Inköp av pistol
Styrelsen beslutade att köpa Monika Benjaminssons kal. 22 pistol.
Luftgevärsskytte 2018-2019
2 idrottsskolor som Anders och Johan tar.
Annika har hört med Erik Silow om han och Markus Johansson kan tänka
sig att ha hand om luftgevärsskyttet. Annika stöter på igen.
Start 16 oktober.
Instruktioner för vad banpersonalen ska göra under veckan finns i
jourpärmen.
Inskjutningsbanan
Beslut om att låsa inskjutningsbanan togs och man får endast skjuta på
inskjutningsbanan när man meddelat veckopersonalen om sin närvaro.
Hos banpersonalen hämtas nyckel och en låda med träfflappar,
markeringslappar, häftapparat etc.
Avståndsbedömningsbanan
Ett plank måste tas ner för att banan ska fungera. Lars fixar detta.

Vid pennan
Annika
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