
 

Protokoll från styrelsemöte 2022-12-01 

Plats: Klubbstugan 

Närvarande: Ann-Marie Andersson (AMA) 
Henrik Einarsson (HE) 
Annika Georgson (AG) 
Sune Eriksson (SE) 
Johan Benjaminsson (JB) 
Anders Benjaminsson (AB) 
Claes Nyhlén (CN) 
Lars Fundin (LF) 

Frånvarande: Jan-Anders Ljung (JAL) 
Per-Erik Svensson (PES) 
Göran Axelsson (GA) 

Besök: Oscar Jurfors, SISU Idrottsutbildarna 

 Ämne Ansvarig 

1. SISU Idrottsutbildarna 

Oscar Jurfors från SISU Idrottsutbildarna informerade om deras verksamhet och om 
vad de kan bidra med till idrottsföreningarna. Styrelsen är ganska dåligt pålästa om 
SISU:s verksamhet och vi diskuterar vidare tar reda på mer om vad SISU kan bidra 
med för oss. 

 

 

 

 

2. Föregående mötes protokoll 

• Bidrag för arbetet på pistolbanan ej sökt. Utbyggnationen bokförs som en 
investering. 

• Kostnad för byte av panel på klubbstugans gavel. Bokförs på 
reparationsfonden. 

Protokollet lades till handlingarna. 

 

 

3. Styrelse 2023 

Diskussion om styrelsens sammansättning 2023 och framöver diskuterades. Några 
i styrelsen är i tur att avgå och ett par av dessa personer kommer att avgå. 
Ersättare diskuterades och kommer att kontaktas. 

 

 

4. Föreningsegna grenar 

Lars Fundin har tagit fram två föreningsegna grenar: 

• Klass O 
Klassen skjuts i egenarrangerade fältskyttetävlingar. Skjutklasser enligt 
Svenska Pistolskytteförbundet men optik i form av rödpunktssiken och 
liknande, inga separata mål eller liknande. 

• Klass Snubby 
Klassen skjuts i egenarrangerade fältskyttetävlingar. Max piplängd 2,5 tum, 
kaliber 0.32-0.5 tum, magnumladdning är tillåten. Vapentypen är revolver. 
Tavlor enligt Svenska Pistolskytteförbundet. 

Styrelsen godkände de nya föreningsegna grenarna. 

 



 

 
5. 

 
Medlemsavgift 

• Höja medlemsavgiften för senior och dam från 500,- till 700,-? Diskussion 
angående detta. Frågan tas upp på årsmötet för beslut. 

• Ann-Marie tar fram info om de fasta utgifterna till nästa möte. 

 

6. Övriga frågor 

• Ett jaktlag har fortfarande inte betalat för sin träning i september. 
• Flüggerandelen som ger medlemmar i BSSK 20 % rabatt på färg, tapeter m 

m och samtidigt ger klubben 5 % på totalt köpta varor av BSSK:s 
medlemmar. Detta är publicerat på hemsidan. 

• Interjakt Lerduvestig Väst – Vi har inte hört något än men Christer Ekswärd 
brukar skicka e-mejl i december med förfrågan. 

• Viktigt att pistol- och viltmål/jaktkombination samsas om helgerna för 
tävlingar särskilt under våren då många av viltmål/jaktkombinations-
tävlingarna måste genomföras för uttagning till SM och EM. 

• Polisen i Borås har bokat träning i maj månad. 
• Vi är återcertifierade för Trygg och Säker förening. 
• En del ammunitionspriser kommer att justeras. 
• Vapen – och ammunitionsförvaring diskuterades. Lars driver frågan. 
• Ny kalenderfunktion på hemsidan kommer att publiceras 2023. 
• Resultatarkiv för KM borde finnas på hemsidan. 
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Vid pennan 
Annika 

 

 

 


