Protokoll från Styrelsemöte

2019-01-23

Plats:

Tillemosse

Närvarande:

Sune Ericsson (SE)
Henrik Einarsson (HE)
Per-Erik Svensson (PES)
Ann-Marie Andersson (AMA)
Anders Benjaminsson (AB)
Lars Fundin (LF)
Jan-Anders Svensson (JAS)

Frånvarande:

Claes Nyhlén (CN)
Johan Benjaminsson (JB)
Göran Axelsson (GA)

Innehåll

Ansvarig

1. Föregående mötes protokoll
Föregående mötes protokoll gicks igenom. Punkter som kvarstår från protokollet nedan:
•
Älgskadefonden
Uppgifter till Ann-Marie senast 15 januari från Claes och Anders för att söka
bidraget. Inget inkommet till Ann-Marie. Ansvariga Claes och Anders.
•
Banpersonal 2019
Listan uppdaterad och publicerad på hemsidan. Med i utskick till inbjudan för
årsmötet via e-mejl.
•
Årsmöte
Årsmöte 13 mars klockan 19.00 på Tillemosse.
Verksamhetsplaner och verksamhetsberättelser till Annika så snart som möjligt
eller senast om en månad.
•
Kalendern på hemsidan är uppdaterad.
•
Styrelsemöten 2019 – Claes kallar via Outlook-bokning.
•
SISU
SISU kommer och besöker oss den 3 april.
•
Projektor
Projektorn finns på kontoret och fungerar.
Projektorduk med pris högst 5000,- köps in av Annika.
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Ekonomi
•
Bokslut för 2018
Bokslutet är nästan klart. Ann-Marie tar med det till mötet den 23-24 februari.
•
Bidrag från kommunen
Sista dag för registrering 15 februari. Det mesta är inregistrerat men
registreringen ”strular”. Ann-Marie kontaktar Borås Stad.
Möte 23-24 februari
•
Mötet 23-24 februari är bokat på Nösunds Havshotell på Orust. Annika har
e-mejlat info om det.
•
BSSK 3 år framåt. Vision – Mission – Mål?
•
Skyttecenter vs BSSK
•
Aktivitetslista – Vilka saker ska vi göra som medlem – Vilka saker ”lejer vi
bort”? Prioritera på listan och genomför!
•
Sune kollar agendan från mötet 2016 och distribuerar till övriga.
Övriga frågor
•
Aktivitetslistan gås igenom 23-24 februari.
•
Reparationsfonden kvarstår med 75000,-.
•
Skyttemöte hölls den 22 januari i Jägareförbundets regi. Anders och
Henrik närvarade.
•
Skjutskola 2019
Sune återkommer med datum för publicering på hemsidan.
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Pistolskyttekurs 2019
Kursen är fullbokad och väntelista påbörjad till kurs 2020!
Extra arbetsdag 16 mars
Ordinarie arbetsdag 1 maj
Båda dessa datum publiceras på hemsidan och med i kallelse till
årsmötet.
Banpersonal 2019
Ansvarig för banpersonal/vecka kallas till möte av Claes.
Företagsaktivitet
Bredareds Brunnsborrning och Gunvert & Johansson vill genomföra en
aktivitet på BSSK inkluderat hyra av klubbstuga, instruktörer för hagel,
kula och pistol en lördag i april.
Beslutat ja från styrelsen
Pris: 20000,5,-/st för hagelammunition.
2,-/st. för .22
10,-/st för kulammunition
Annika informerar Klas Samuelsson.
Arbetsförmedlingen
Finns det möjlighet att få extra arbetskraft till arbete på klubbens
anläggning. Lars kollar detta.
Jägarskola
Johan Lindström kör jägarskola även 2019 och vill hyra klubbstugan och
hagel och kulbanor vid 3 tillfällen för både teori och praktik.
Lokalhyra debiteras 500,-/tillfälle.
Hemsidan
Hemsidan är uppdaterad. Pistolsektionen ligger lite efter i uppdateringen.
Åtgärdar detta snarast.
Ungdomsskytte 2019
5 gånger under maj månad. Annika fixar kalendern.
Skytteinstruktörer
Annika lägger en ”blänkare” på hemsidan och frågar om det är någon som
är intresserad av att utbilda sig till skytteinstruktör.
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