Protokoll från Styrelsemöte 2020-12-16
Plats:

Teams

Närvarande:

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

Frånvarande:

Göran Axelsson (GA)
Sune Eriksson (SE)

Innehåll
1.

Ansvarig

Föregående mötes protokoll
Föregående mötes protokoll gicks igenom och lades till handlingarna.

2.

Covid 19 restriktioner
Nuvarande restriktioner har en stor påverkan på vår verksamhet. Vi
planerar för att öppna vecka 15, 2021 men i dagsläget kan vi inte påverka
något.

3.

Årsmöte 2021
Årsmöte 2021 kommer troligen att genomföras digitalt. Vi förbereder
dokumentationen och avvaktar framtida rekommendationer.

4.

Medlemskap
Att medlemmar har förtur till anläggningen har hjälpt till att vi fått fler
medlemmar. Dagledigskyttet och att folk har vistats mycket ute under
pandemin har även renderat medlemmar. Vi har även ”jagat in” nya
medlemmar mer aktivt under öppettiderna. Kulbana 2:s uppdatering och
Jägarexamen har också en stor del i detta. Diskussion om
endagsmedlemsskap.
Beslut: Vi behåller nuvarande system även 2021.

5.

Besiktning enligt SÄK B
Det återstår en del arbeten innan vi är klara för besiktning.
Claes kontaktar Hägmar för mer gruskörning samt bokar en arbetsdag.
Vi kommer att bli besiktigade enligt SÄK B 2020.

6.

Lerduvestig Väst och Tävlingskalender/BSSK Kalender 2021
Annika har tackat ja till att anordna en av deltävlingarna i Lerduvestig
Väst. Vi avvaktar rekommendationer från myndigheterna.
Annika och Perka sätter samman BSSK:s kalender där tävlingar,
kulbanepersonal, öppettider, styrelsemöten m m ingår. Gällande tävlingar
har Jägareförbundet och Skyttesportförbundet ett gemensamt möte i
januari. Vi avvaktar mötets utgång.

CN

Innehåll

7.

Bidragsansökan till Borås Stad
Claes jobbar med ansökan.

8.

CN

Larmlistor
Claes och Lars uppdaterar listorna och informerar styrelsen.

9.

Ansvarig

CN, LF

Inköp av 22 Lr pistoler och 1 revolver
Inköp av 3 stycken 22 lr pistoler.
Inköp av en Singel Action Revolver Ruger Model New Vaquero kal. 45.
Beslut: Pistoler och Revolver köps in. Per-Erik och Lars ansvariga.

10.

Övriga frågor






11.

Jägarexamen
Vi kommer även i fortsättningen att ha samarbete med
Jägarskolan.nu. Aktiviteter för Jägarexamen läggs in efter att BSSK:s
kalender är uppdaterad. Intäkter på över 100 000,- på jägarexamen
2020, bra jobbat! Fredrik Jacobsson väntar på sitt förordnande som
provledare. Anders har förnyat sitt förordnande. Bra grupp som håller
i jägarexamen!
Pappälg eller elektronisk markering för jaktlagsträningen?
Elektronisk markering uppskattas mycket av jaktlagen.
Underhållsarbeten och stopp på elektroniska markeringarna har
förekommit. Viktigt att informera om att jaktammunition är
strängeligen förbjudet att övningsskjuta med annat än på
inskjutningsbanan.
Lånevapen
Beslut: Att låna vapen vid öppettiderna på klubben kommer att kosta
20,-.

Nästa möte
Nästa möte 20 januari klockan 18.30 via Teams.

Vid pennan
Annika

PES, LF

