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Protokoll från Styrelsemöte
Plats

Teams

Närvarande

Göran Axelsson (GA)
Annika Georgson (AG)
Henrik Einarsson (HE)
Sune Eriksson (SE)
Claes Nylén (CN)
Johan Benjaminsson (JB)
Lars Fundin (LF)

Frånvarande

Anders Benjaminsson (AB)
Ann-Marie Andersson (AMA)
Jan-Anders Svensson (JAS)
Per-Erik Svensson (PES)

2021-12-01

Innehåll
1.

Välkomna
Claes hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat.

2.

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

3.

Extra styrelsemötesprotokoll
Extra styrelsemötesprotokoll är skrivet för inköp av kulvapen. Annika kollar efter det
och meddelar.

4.

AG

Verksamhet 2022
•

Kalender och banpersonalslistor uppdateras av Annika och Perka där även
pistol/svartkrutstävlingarna är med. Går ut för påseende till samtliga i
styrelsen.

•

Skyttekalender för Skaraborg/Södra Älvsborg
Fixas i februari.

•

Tävlingar 2022
Uttagning Europeiskt Jaktskytte. Anders återkommer med datum p g a att
tänkt datum den 3 april krockar med Lerduvestig Väst. Funktionärer krävs.

•

Lerduvestig Väst
3 april i Bredared. Funktionärer krävs och banan/kastare fixas.

•

Kurts Minne
16 april

•

Veteran SM Nationell Skeet
21-22 augusti. Vi avvaktar slutlig bekräftelse på datum.

•

KM
28 augusti

•

Höstträffen Nationell Skeet
24 september

•

Gåsaskjutningen Nationell Skeet
12 november

PES/AG
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5.

Budget 2022
•

Kulbanor
Slitagematerial, 2 nya ramar = 30 000,Lars Kärnqvist ramar står på älgbanan.
Renovering av Kulbana 1 – 10 000,• Hagelbanor
Dika ur bäcken
Byggnader, plank målas, trappor renoveras i mån av tid och resurser, prio 2 på
listan

6.

•

Pistolbanan
Dika ur bäcken
Schakta och göra ny vall till höger om skjutbåsen
Avskiljningsvall/plank så att man kan skjuta på två banor i en bana
80 000,-

•

Övrigt
Uppfart klubbstugan och väg fram till BSSK och ev. vägtrumma i svackan
50 000.- cirka

•

Söka bidrag hos kommunen, Stiftelsen Väla Jaktvårdsgård etc.– Claes fixar
bidragsansökan med info från Perka och Lars angående pistolbanans
renovering/uppdatering.

Inköp av pistoler
Inköp av 2 stycken Unique 22 long rifle.
Styrelsen beslutade att köpa in ovanstående pistoler.
Per-Erik Svensson ansvarig för inköp.

7.

8.

Kulgevär
En vänsterstudsare är reparerad.
22 licensansökan inne.
Henrik uppdaterar vapenlistan efter leverans av vapnen.

Övriga frågor
Corona 2022
BSSK:s pandemipolicy fortsätter att gälla även 2022 tills vi vet vad som händer. Vi
avvaktar myndigheternas rekommendationer.
Nycklar och lås till bommen
Lars har nycklar och lås till bommen och delar ut dessa vid styrelsemötet i januari.
Nycklar och nya låskolvar till klubbstugan
Lars köper nycklar och låskolvar och delar ut dessa vid styrelsemötet i januari.
Klubbstugan
Användandet av klubbstugan diskuterades. Vi måste ta ansvar för den. Sätta upp
lappar om att göra iordning efter sig etc.
Nyckelpolicy
Nyckelpolicyn uppdateras med att hålla ordning och städa i klubbstugan.

HE
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Polisen
Polisens besiktningsmän kommer gärna tillbaka för utbildning hos oss.
Pistolskyttekurs
10 stycken deltagare (kursen är fullbokad) och 10 stycken på väntelista.
Många tjejer på kursen.

Vid protokollet

Ordförande

Justeras

Annika Georgson

Claes Nylén

Ann-Marie Andersson

