Protokoll från Styrelsemöte 2021-03-03
Plats:

Teams

Närvarande:

Claes Nylén (CN)
Henrik Einarsson (HE)
Ann-Marie Andersson (AMA)
Jan-Ander Svensson (JAS)
Anders Benjaminsson (AB)
Johan Benjaminsson (JB)
Annika Georgson (AG)
Göran Axelsson (GA)
Sune Eriksson (SE)

Frånvarande:

Lars Fundin (LF)
Per-Erik Svensson (PES)

Innehåll
1.

Föregående mötes protokoll
•

•
•
2.

Bidragsansökan till Borås Stad. Ann-Marie meddelar log in till
Claes
Arbetsdag inför SÄK B och Hägmark är bokad.
Protokollet lades därefter till handlingarna

AMA

Årsmöte 2021
•

•

Handlingar till årsmötet klara.
Kallelse till årsmötet läggs på hemsidan, annons i BT och ett brev till
medlemmarna.
Wifi i klubblokalen kollat.
Annika hör med Uponor om hon får kalla till årsmötet via sin
jobbdator.

3.

Verksamhetsberättelser och Verksamhetsplaner

4.

Bokslut 2020

Verksamhetsberättelser och verksamhetsplaner är klara.
•
•
•

5.

Ansvarig

Preliminärt bokslut klart och distribuerat till styrelsen.
Bidrag från Borås Stad, trots uteblivna ungdomsaktiviteter har
betalats ut.
Beslut att 50 000,- avsätts i underhållsfond.

Verksamhet 20201

Claes kontaktar Borås Stad angående vår verksamhet och pandemin
Jägareförbundet och Skyttesportförbundet har ställt in all verksamhet t ex
tävlingar tills vidare och följer rekommendationerna från
Folkhälsomyndigheten. Styrelsen diskuterade om hur vi kan genomföra
vår verksamhet 2021. I princip är vår verksamhet som en golfklubbs =
utomhusaktiviteter. Diskussionen öppen och vi avvaktar ytterligare.

AG
AG

Innehåll
6.

Arbetsdag inför SÄK B

Arbetsdag beslutades till 20 mars.
Annika fixar kalendern på hemsidan.
Claes gör en checklista inför arbetsdagen.

7.

Kurts Minne

8.

Hagelbanor
•

•

Bärbar dator för Jägarexamen köps in av Henrik och förvaras i
Jägarexamensskåpet i kassunen.
OK till fortsatt samarbete med Jägarskolan.nu
Ny ram för älgbanan finns hos Anders.

Övriga frågor

•
•
•
•

•
•
•

•
•
•
11.

Mikrofonerna på hagelbana 3 har frusit sönder i vinter. Anders har
köpt nya.
En del kastare sönder på hagelbana 5.
Batterierna till kastarna har laddats löpande under vintern. Annika
kollar batterierna helgen 6-7 mars.

Jägarexamen
•
•

10.

AG

CN

Kurts Minne blir en medlemstävling i år. Samling 08.30.

•
•

9.

Ansvarig

Ny stationär dator till kontoret behöver köpas in. Annika kollar på det.
Wifi i klubblokalen funkar för uppkoppling.
Nytt lås och nycklar till bommen ska köpas och får kvitteras ut enligt
vår nyckelpolicy.
Hemsidan uppdaterad.
Kulammunition finns. Henrik beställer mer kulammunition när han
beställer hagelammunition. Udda kalibrar har fasats ut.
Nya ramar ska göras. Claes kollar med Lars Kärnqvist.
Skyddsglasögon, hörselproppar och munskydd
Annika köper från Biltema. Vi säljer hörselproppar för 5,- och
skyddsglasögon för 50,-.
Profilkläder
Acre kan tänka sig att sponsra eventuella profilkläder för BSSK.
Sponsorsavtalen rullar på.
SISU har lokaler för uthyrning för t ex årsmöten etc.

Nästa möte

Nästa möte Årsmöte 24 mars klockan 19.00 via Teams.

Vid pennan
Annika

HE

AG

CN
AG

