Protokoll från Styrelsemöte 2020-03-04
Plats:

Tillemosse

Närvarande:

Claes Nylén (CN)
Lars Fundin (LF)
Johan Benjaminsson (JB)
Ann-Marie Andersson (AMA)
Per-Erik Svensson (PES)
Henrik Einarsson (HE)
Annika Georgson (AG)
Sune Eriksson (SE)
Göran Axelsson (GA)

Frånvarande:

Anders Benjaminsson (AB)
Jan-Anders Svensson (JAS)

Innehåll
1.

Föregående mötes protokoll

2.

Larm och Skalskydd

•

•

•
•

Föregående mötes protokoll gicks igenom och lades till
handlingarna.

Claes har skrivit ett utkast till bidrag från Borås Stad på uppdatering
av larm och skalskydd. Gicks igenom på mötet. Ansökan ska
kompletteras med kartor över området, lagfart m m. Efter
komplettering skickar Claes in bidragsansökan och vi hoppas på
positivt besked.
Annika kollar efter karta över området och e-mejlar till Claes.
Offerter för arbetet har inkommit. Dessa gicks igenom. Beslut av
styrelsen att anta offerten och starta arbetet så snart som möjligt.

3.

Årsmöte

4.

Ekonomi

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Ansvarig

Samtlig dokumentation är klar.
Inbjudan via e-mejl till medlemmar vecka 9.
Inbjudan via post till medlemmar vecka 10.
Annons i BT 29/2 och 1/3.

Resultat,- och balansrapport är klara. Ann-Marie gick igenom dessa i
korthet.
Underhållsfond – pengar som finns i denna fond läggs på SÄK B
och Larm och Skalskydd.
Kulbana 2 – Beslut kvarstår om att rusta upp banan. Kör på!
Kurts Minnesfond diskuterades.
Medlem 2018 men ej 2019. Brev har gått ut.
247 medlemmar i dagsläget.
Medlemsläget diskuterades allmänt.
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5.

Jägarexamen
•
•
•
•

6.

Polishögskolan
•
•

7.

Nya provledare är Arne Persson, Kalle Karlsson och Johan
Dahlberg.
Beslut av styrelsen att låta Eva Arkblad och Jörgen Aderstedt att
genomföra provledarutbildning den 27 mars.
I övrigt är det många som har avlagt prov och det har fungerat
mycket bra.
Jägarexamensinfo läggs upp på hemsidan kontinuerligt.

Polishögskolan kommer till BSSK för övningsskytte under mars
månad. Ansökan om tider över generellt skjuttillstånd är gjord och
beviljad. Annons i BT är också bokad.
Annika kontaktperson.

Övriga frågor
•

•
•
•
•
•
•
•
•

Vid pennan
Annika

Kulbana 2 50 meter
Det har förekommit skytte med grovkalibriga vapen på banan och
pärmen med koder är försvunnen. Det är totalt förbjudet att skjuta
med grovkalibriga vapen på denna bana. Claes fixar nya koder för
elektronisk markering.
En allmän ordning och reda info läggs ut på hemsidan.
Banchefsmötet blev inställt. Annika fixar dokumentation om vad som
gäller för jouren och skickar till bancheferna.
Lerduvestig Väst
Funktionärer är klart för nästan alla stationer.
Idrottsskola
Vi tackar nej till att genomföra idrottsskolor. Claes informerar Borås
Stad.
Fältskjutning luftgevär för ungdomar
Intresse finns.
Sponsorer
En ny sponsor Vildland är på gång. Eventuellt även Låsteam.
Priser KM
Klara till årsmötet
Ammunition
Vi säljer ut 9.3 x 62, 8 x 57 och 9.3 x 57 och sedan köper vi inte det
mer.
Vi säljer inte Norma endast Seliber Berlot i kaliber 6.5 x 55, 30.06
och .308 i fortsättningen.
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