
 

 

Protokoll från styrelsemöte 2022-03-02 
Plats: Teams/Klubbstugan 

Närvarande: Claes Nyhlén (CN) 
Annika Georgson (AG) 
Johan Benjaminsson (JB) 
Jan-Anders Svensson (JAS) 
Sune Eriksson (SE) 
Henrik Einarsson (HE) 
Ann-Marie Andersson (AMA) 
Göran Axelssson (GA) 

Frånvarande: Anders Benjaminsson (AB) 
 

 Ämne Ansvarig 

1. Föregående mötes protokoll 

Föregående mötes protokoll gicks igenom med nedan kommentarer: 
 
Söka bidrag ej klart – Claes 
Larmtaggar till Johan och Anders kvarstår 
Wifi till torpet – funkar inte 
Skjuttillstånd för klass 1 på 50 metersbanan kvarstår - Claes 

 

 

CN 
CN 

 
CN 

2. Resultat- och Balansräkning 

• Preliminär Resultat- och balansräkningen gicks igenom inför revisorernas 
genomgång. Klubbens intäkter för 2021 är bra. Underhållsfonden har ökat 
och kassabehållningen är god. 

 

3. Tävlingar 2022 

• Interjakt Lerduvestig Väst 3 april 
Johan och Annika är tävlingsledare. 
Funktionärer ska vara klart vecka 10. 
Iordningsställanden av stationer 26-27 mars och 2 april 

• Uttagning Europeiskt Jaktskytte 9-10 april 
Ansökan om extra skjuttider gjord av Annika. 
Anders har koll på läget. 

• Veteran SM Nationell Skeet  
Ansökan om extra skjuttillstånd fredag, del av lördag och söndag gjord av 
Annika. I övrigt inget klart. Kastare och hagelbanor måste ses över innan 
SM:et. 

 

 

 



 

 

 

4. 

 

 

Underhåll av banan 

• Arbete med väg fram till BSSK och ny stenläggning vid klubbstugan 
beställd av Hägmark av Annika. Arbete görs längre fram i vår. 

• Dränera/Dika vid hagelbanor och vid pistolbanan. Hägmark har fått info 
men inte ordern. 

• Kulbana 1 80 meter – Sune fixar upprustning med hjälp av några nya 
medlemmar. 

• Jourstugan – halva stugan återstår att måla. 

 

 

 

 

 

 

 

5. Prova på skytte 

• Fristad Folkhögskola har visat intresse för prova på skytte. Vi tackar nej. 
Claes meddelar. 
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6. Covid 19 Policy 

• Restriktionerna i samhället är borttagna. Vi gör även det på BSSK. Betyder 
att vi lånar ut vapen igen. 

• Annika uppdaterar hemsidan. 
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7. Övriga frågor 

• SISU – ny kontaktperson för SISU har kontaktat Ann-Marie. Vill komma på 
besök på ett styrelsemöte och presentera sig. 

• Årsmöte hålls i klubbstugan. Allt klart förutom Verksamhetsberättelsen som 
ligger hos Claes för revidering. 

• Jägarexamenstävling – Datum? – Vi avvaktar beslut till nästa styrelsemöte. 
Annika hör med Johan Lindström om denna tävling. 

• Kalendern på hemsidan 
Annika kollar hagelskytteförbud i juni månad. Eventuellt fel. 

• Skytteverksamhet 2021 – Annika skickat in skytteverksamheten för 2021 till 
Borås Stad. 
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Vid pennan 
Annika 


