Protokoll från Styrelsemöte 2021-01-20
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)
Göran Axelsson (GA)
Sune Eriksson (SE)

Frånvarande:

Jan-Anders Svensson (JAS)

Innehåll
1.

Föregående mötes protokoll
•
•

•
2.

Pistol och revolver inköpt.
Bidragsansökan till Borås Stad.
Arbetsdag inför SÄK B och Hägmark bokas.

Årsmöte 2021

Årsmöte 24 mars kommer att genomföras via Teams. Annika förbereder
dokumentationen och vi avvaktar framtida rekommendationer angående
Covid-19. Annika kallar även till årsmötet.
Lars och Annika kollar om Wifi:t som går till larmet i klubblokalen går att
koppla upp mot Annikas dator inför mötet.

3.

Verksamhetsberättelser och Verksamhetsplaner

4.

Bokslut 2020
• Ann-Marie återkommer när bokslutet är klart.
• Föreningsbidraget från Borås Stad kommer att utgå då inga

CN
CN

AG
LF/AG

Verksamhetsberättelser och verksamhetsplaner är klara.

•

5.

Ansvarig

ungdomsaktiviteter kunnat genomföras 2020.
Bidrag för kvartal 4, 2020 kan sökas från Riksidrottsförbundet.
Sektionerna skickar in info om förlorade intäkter, så snart som
möjligt till Ann-Marie.

Verksamhet 20201

Oklart om vi kan öppna vecka 15. Vi följer utvecklingen med pandemin.

PES, GA

Innehåll
6.

Ammunition och Lerduvor

7.

Hemsidan

8.

Vapenlista i kassunen

9.

Övriga frågor

Gott om lerduvor. Hagelammunition köps in senare i vår.

HE

Vår leverantör av hemsidan har blivit uppköpt och företaget som köpte
upp har gått i konkurs. Nyvarande företag har hört av sig angående detta
och Annika har inte märkt någon försämring i leverans av hemsidan.
Henrik har uppdaterat vapenlistan som finns i datorn på BSSK samt
anslagen i kassunen. Henrik e-mejlar listan till Claes.
•
•

•

•

•
10.

Ansvarig

Ny dator behöver köpas in
Använda larmets WiFi vid jägarexamensprov, styrelsemöten eller
årsmöten. Lars tar fram koderna till WiFi.
Kolla Folkhälsomyndighetens rekommendationer för
idrottsföreningars utövning. Claes kontaktar Borås Stad angående
deras åsikter/rekommendationer. Viktigt att styrelsen är enig i frågan
om vilken verksamhet vi kan genomföra.
Anders har möte med Jägareförbundet angående tävlingsverksamhet
2021 i början av februari.
Annika börjar med uppdatering av hemsidan.

Nästa möte

Nästa möte Årsmöte 24 mars klockan 19.00 via Teams.

Vid pennan
Annika
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