Protokoll från Styrelsemöte 2020-08-12
Plats:

Tillemosse

Närvarande:

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

Innehåll
1.

Föregående mötes protokoll
•

2.

Föregående mötes protokoll gicks igenom.
- Göran har gått utbildning för rapportering av LOK-stöd.
- App ”Laget.se” finns för nedladdning och där kan man även registrera LOKstödet.
- Viktigt att vi rapporterar in det som har genomförts 2020.
- Ann-Marie rapporterar intäkter för dagledigskyttet till George.

•

En nyckelpolicy för att handa nycklar till BSSK antogs 2018-12-12. Claes
uppdaterar nuvarande policy och skickar den för remiss av övriga styrelsen.
Claes uppdaterar även kvitteringsdokument och skickar ut på remiss.
Byte av lås
Information på årsmötet 2021 om anledning till byte av lås på bommen och
klubbstugan.

CN

Besiktning av banan
Besiktning av banan kommer att ske under november månad i år.
Vissa arbeten måste utföras på pistol- och kulbanornas vallar senast i oktober.
Claes kontaktar Per Hägmark för jobbet. En del av varningsskyltarna i terrängen
behöver bytas ut. Claes köper in dessa och sätter även upp nya. Vi behöver även
kolla så att det finns Första Hjälpen-påsar på varje bana. Nuvarande
skjutbaneinstruktioner är OK.

4.

GA
AMA

Nyckelpolicy/Nyckelinnehavare
•

3.

Ansvarig

CN
CN

Ekonomi
•
•

Bredareds Brunnsborrning och Bredareds Rör har inte betalat sina fakturor
för sponsring. Sune kontaktar.
Vedens Jaktlag har fortfarande, trots påstötningar inte betalt sin banhyra från
2019 á 700,-. Vedens Jaktlag är kontaktade angående den obetalda skulden
och att den nu är på 1400,- eftersom de hyrt kulbana 1 även den 12 augusti
2020. Annika kontaktar även deras kassör igen.

SE

AG

5.

Övriga frågor
Friskvårdsbidrag

Fältskytte och Cowboysskytte kan man numera få friskvårdsbidrag för. Annika
uppdaterar hemsidan med info och länk till mer information.

AG

Målmaterial från Polisskolans träningsskytte
Målmaterialet som är kvarlämnat tillfaller BSSK.

Björnskytte

Uppskjutning för Björnskyttemärke bör genomföras vid ett par tillfällen under
2021. Eventuellt kan detta genomföras samtidigt som vi har prov för
jägarexamen. Henrik kollar detta.

Skalskydd
•

•

Ram till nya säkerhetsdörren levereras vecka 36.
Installation av larm och dörr beräknas vara klart vecka 40.

Vapen på Torsbo

Anders hämtar hagelbössorna som varit på lagning den 13 augusti.

Pistolskyttekurs 2021

Pistolskyttekursen 2021 har redan 7 stycken anmälda.

Jägarexamen
•

•
•

Henrik Einarsson och Arne Persson åker den 15-16 augusti till Knista för att
vara provledare.
Den 17 augusti är det bokat för Jägarexamen på BSSK.
Samarbetet med Jägarskolan.nu fortsätter eventuellt 2021. Inget beslut taget.

Svenska Westernskytteförbundet

Svenska Westernskytteförbundet kommer till BSSK 2-4 september.

KM 2020
•
•
•
•

Vid pennan
Annika

22 augusti genomförs KM 10-ringad Älg och Gris. Johan Benjaminsson
ansvarig.
23 augusti genomförs KM i samtliga discipliner. Annika skickar ut e-mejl till
medlemmarna och uppdaterar hemsidan.
Jaktledarutbildning 14-15 augusti är inställd.
Kretskampen 22 augusti är inställd.

JB
AG

