
 

 

Protokoll från styrelsemöte 2022-08-10 
Plats: Klubbstugan 

Närvarande: Ann-Marie Andersson (AMA) 
Per-Erik Svensson (PES) 
Henrik Einarsson (HE) 
Annika Georgson (AG) 
Jan-Anders Ljung (JAL) 
Göran Axelsson (GA) 
Sune Eriksson (SE) 

Frånvarande: Johan Benjaminsson (JB) 
Claes Nyhlén (CN) 
Lars Fundin (LF) 
Anders Benjaminsson (AB) 

 Ämne Ansvarig 

1. Föregående mötes protokoll 

Föregående mötes protokoll gicks igenom. 

• Fakturor från bygget av pistolbanan har inte kommit in ännu. Ann-Marie och 
Perka går igenom fakturorna när de kommit. Bidrag är sökt. 

• Målning av panelen på klubbstugan pågår. 
• Plank och diverse andra arbeten på hagelbanorna är så gott som klart. 
• Årsrapport till kommunen kvarstår från förra protokollet. Claes ansvarig. 
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2. Arbeten på anläggningen 

• Pistolbanan är klart. 
• Arbete på hagelbanorna pågår. 
• Kulbana 1 klar för i år. 
• Blandcontainern som står på infarten till kulbanorna bör forslas bort. Annika 

kontaktar Jönna. 
• Ny låskolv på pannrumsdörren monteras så att vi kan låsa och sätta in 

trimmern där. 
• Röja garaget på arbetsdagen nästa år. 
• Tömning av containrar. Annika kontaktar Borås Energi & Miljö. 
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3. Veteran SM Nationell Skeet 

• Ann-Greth Jillhag tävlingsledare. 
• Tävlingen är under kontroll och vi beräknar cirka 50 deltagare. 
• Duvor är OK. 
• Kastare och timrar är OK. 
• Annika fixar annons till Borås Tidning om SM:et och skyttetider utöver 

generellt tillstånd med publicering onsdag nästa vecka. 
• Annika fixar även nyhet på hemsidan om SM:et och skyttet utöver generellt 

tillstånd. 
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4. 

 

 

KM 2022 

• Viktigt att vi pushar på medlemmarna att delta på KM. 
• Annika fixar utskick och inlägg på hemsidan. 
• Någon lägger ut på Facebook. 

 

 

 

 
AG 

5. Övriga frågor 

• Annika deltar och representerar BSSK på Hedared Game Fair 20 augusti. 
• Viktigt att fylla i meddelandet vid Swishbetalning. 
• 3 företagsskytten under våren och 1 svensexa. Räddningstjänsten kommer 

under hösten. 
• Grönt ljus för skyttecenter i Borås. 
• Har vi färre besökare under öppettiderna i år än förra året? Ann-Marie 

jämför intäkter 2021 med 2022 när säsongen är över. 
• Sponsring 

Vi har några trogna sponsorer men vi behöver utöka sponsorslistan. Sune 
gör ett utskick under oktober/november till samtliga medlemmar med fråga 
om någon kan fixa fler sponsorer till BSSK.  

• SISU 
Oscar från SISU besöker styrelsemötet den 1 december. 

• Styrelse kick off januari/februari 2023. 
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Vid pennan 
Annika 

 

 


