Protokoll från styrelsemöte 2022-01-26
Plats:

Teams

Närvarande:

Claes Nyhlén (CN)
Annika Georgson (AG)
Anders Benjaminsson (AB)
Jan-Anders Svensson (JAS)
Sune Eriksson (SE)
Henrik Einarsson (HE)
Ann-Marie Andersson (AMA)

Frånvarande:

Johan Benjaminsson (JB)
Per-Erik Svensson (PES)
Göran Axelsson (GA)

Ämne
1.

Ansvarig

Föregående mötes protokoll
Föregående mötes protokoll gicks igenom med nedan kommentarer:
Extra styrelsemöte för inköp av vapen – protokollet påskrivet och vidarebefordrat
Licens har kommit på de nya kulvapnen – utdrag från polisens register över antal
vapen bör vi kolla upp minst en gång per år så att vapen som inte är i bruk är
avförda. Lista över antal vapen och vapenslag i kassunen är uppdaterad
Banpersonalslistor och kalender uppdaterade
Söka bidrag ej klart – Claes

2.

Info
•
•
•

•
3.

CN

Hemsidan är uppdaterad
Janas mobiltelefonnummer uppdateras på hemsidan och på
banpersonalslistan.
Verksamhetsplan BSSK gicks igenom
Resultat- och Balansrapport nästan klart. Slutgiltiga rapporter läggs på
hemsidan

Årsmöte 2022
•
•
•
•

Valberednings arbete inför årsmötet - Annika kontaktar C-O Dahlén
Kallelse och möte via Teams/Zoom – Sune löser det 18.30 plus länk till
hemsidan. Sune hör av sig om detta
Inbjudan till samtliga medlemmar med e-mejladress.
Annika skickar årsmöteshandlingarna via e-mejl vecka 9 och via Borås
Tidning

AG

AG

4.

Lås till klubbstuga och bom
•
•
•
•
•

5.

CN

Stationschefer för lerduvestig väst måste kontaktas i tid. Annika kontaktar
Anders har snackat runt lite bland ”de sina”.
Två layouter till EM-skyttet helgen därpå - Anders behöver ha tillbaka
kastarna i befintligt skick till uttagningen. Ingår i funktionärernas jobb att
ställa tillbaka kastarna på bana 1 respektive bana 5.

AG

Wifi
•
•
•
•

7.

LF

Interjakt Lerduvestig Väst
•
•
•

6.

Claes har fixat 3 kompletta nyckelknippor
Lås till bommen kommer att bytas ut
Lars fixar så att övriga i styrelsen får nycklar till bommen och till de nya
låsen på klubbstugan. Lars fixar även nya cylindrar och nycklar till bom och
klubbstuga.
Nycklarna delas ut efter årsmötet och när luftgevärsskyttet är avslutat för
säsongen.
AB och JB har inga larmtaggar – Claes fixar larmtaggar till Anders och
Johan. Eventuellt en ihop.

Wifi till torpet? Begränsad räckvidd på nuvarande routern.
Teoriprov för jägarexamen i torpet.
Claes har en extender och en router som vi kan provköra.
Extranyckel till torpet har Anders och ger den till Henrik.

CN
AB

Övriga frågor
•
•
•

Vid pennan
Annika

Skytte med klass 1 vapen på 50-metersbanan – tillfälligt skjuttillstånd
behövs. Claes fixar det
Utökat skjuttillstånd 10 april till 08.30-09.00 och 16.00-19.00 – Annika fixar
det
Utökat skjuttillstånd fredag Veteran SM Nationell Skeet 09.00-20.30.
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