Protokoll från Styrelsemöte

2018-12-12

Plats:

Tillemosse

Närvarande:

Claes Nyhlén (CN)
Sune Ericsson (SE)
Henrik Einarsson (HE)
Göran Axelsson (GA)
Per-Erik Svensson (PES)
Ann-Marie Andersson (AMA)

Frånvarande:

Annika Georgson (AG)
Anders Benjaminsson (AB)
Johan Benjaminsson (JB)
Jan-Anders Svensson (JAS)
Lars Fundin (LF)

Innehåll
1.

2.

Föregående mötes protokoll
Föregående mötes protokoll gicks igenom.
- Uppdatering av arbetslista ej gjord. Listan är någorlunda uppdaterad.
Ansökan om bidrag från Älgskadefonden
Ann-Marie har tagit fram en ansökningsblankett och skickat ut till styrelsen. Väntar på
respons angående underlag och beräkningar från Claes och Anders.
Underlag klara 15 januari.
Ansökan till fonden senast 31 januari.

3.

Genomgång av klubbens vapen
Genomgång av klubbens vapen gjordes i samband med förra styrelsemötet. Beslut togs
angående skrotning och nyinköp. Klubben har fått ett vapen som gåva, vi kommer ändå
att köpa de beslutade nya vapnen.

4.

Batterier och presenningar på hagelbanorna
Annika fixat.

5.

Nycklar och Nyckelpolicy för BSSK
Policyn läggs ut på hemsidan. Underlag till Annika.
Claes tar fram ett antal nya nyckelknippor samt uppdaterar listan med
nyckelinnehavarare.
Önskemål om nytt hänglås på älgbanan då det befintliga krånglar.

6.

Banpersonal 2019
Perka har gått igenom befintlig banpersonalslista, gjort en del uppdateringar och
justeringar mellan grupperna samt lagt till en del nybörjare som ska gå bredvid och lära
sig. Det fattas namn på listorna.
Styrelsen tänker till och lämnar förslag senast 31 december.
Ann-Marie skickar ny medlemslista till styrelsen.

7.

Lerduvestig Väst
Annika ska e-mejla Christer Eksvärd angående datum för vårt genomförande och
övriga.

8.

Årsmöte 2019
Årsmöte 13 mars, 2019.
Valberedning (Carl-Otto). Vi ska se över vilka som står för nyval/omval. Perka fixar
detta.
Motioner, verksamhetsberättelser och verksamhetsplaner till Annika för
sammanställning senast 15 februari.

Ansvarig

SE

CN/AB

CN
CN

Samtliga
AMA
AG

PES
Sektionsansvariga
AG

9.

BSSK Kalender 2019
Annika håller på och uppdaterar kalendern. Läggs sedan ut på hemsidan.

10. Styrelsemöten 2019
23 jan
3 april
15 maj
21 aug
4 dec.
Claes kallar till styrelsemöten via Outlook.

AG

CN

Övrigt; Sisu julträff 10 dec: AMA deltog- lämnade sisu-redovisning
styrelsemöten 2018. Beslut togs att bjuda in Kristin från SISU till
styrelsemöte 3 april för allmän genomgång av SISU-verksamhet, vad vi kan
göra och vad dom kan hjälpa till med. (AMA mailat Kristin som tackat ja).
Diskussion om uppföljning av styrelsekonferensen i Varberg, gå igenom
vad som beslutades samt vidareutveckla. Förslag om konferens även utan
SISU-hjälp lö-sö slutet feb, be Annika hjälpa till med förslag på
konferensanläggning. Fundering när det gäller kontakt med andra
föreningar, hur kan vi få hjälp/tips av varandra när det gäller hur styrelsen
arbetar-medlemsunderhåll mm. Projektor-var finns den? Vet Annika. Om
projektor är skrot, köp ny samt dy duk.
11. Övriga frågor
SISU Julträff 10 december – Ann-Marie deltog på denna träff och lämnade SISUredovisning för styrelsemötena under 2018. Beslut togs att bjuda in Kristin från SISU till
styrelsemöte den 3 april för allmän genomgång av SISU-verksamheten – vad vi kan
göra och vad de kan hjälpa till med (Ann-Marie har e-mejlat Kristin och hon har tackat
ja). Diskussion om uppföljning av styrelsekonferensen i Varberg. Gå igenom vad som
beslutades och vidareutveckla detta. Förslag om konferens även utan SISU-hjälp.
Lördag och söndag i slutet av februari 2019. Annika kollar på konferensanläggningar.
Klubbens Projektor – var finns den? Finns på kontoret. Annika kollar om den är OK.
Om inte – köps en ny in samt en projektorduk.

Vid pennan
Ann-Marie

AG
AG

