Protokoll från Nyköping Skyttegilles styrelsemöte i
luftgevärslokalen på Rosvalla den 4/4 2012 kl. 18.00
Närvarande:
Jan-Erik Ståhl
Olle Johansson
Kjell Nylander
Olof Lidström
Christer Rosenberg
Louise Hellman
Tomas Ulming

§11 Mötets öppnande
Jan-Erik hälsade oss välkomna och öppnade mötet.

§12 Förslag till dagordning
Mötet godkände dagordningen med ändring att Ekonomisk rapport kommer på
nästa möte för Christer håller på att installera de nya elektroniska måltavlorna.

§13 Ekonomisk rapport
Återkommer med information på nästa styrelsemöte.

§14 Föregående protokoll
Protokoll från styrelsemötet den 1 feb 2012 godkändes, justerades och lades
därefter till handlingarna.

§15 Telefonersättning
Mötet beslutade att ersättningen skulle fortsatt vara oförändrat,
300: - utgår till ledamöter, valberedning och skolans kontaktman.

§16 Inför korthållssäsongen 2012 på Koxängs skjutbana
Måndagen den 7 maj klockan 18.00 så är det arbetskväll
Preliminärt så startat vi onsdagen den 9 maj klockan 18.00

§17 Gästabudet Banskytte Gevär den 19 maj och Veteranträffen den 20 maj
Vad gällande inbjudningarna till dessa tävlingar så kommer vissa
ändringar/förtydliganden att göras på inbjudan t.ex. inga efteranmälningar mm.
Max 20 skyttar på Gästabudstävlingen och max 15 till Veteranträffen
§18 Rapporter
Förbundsårsmöte den 22 mars i Stenkvista
Christer och Jan-Erik deltog samt 17 andra av de 47 sörmlandsföreningarna som
var kallade, dåligt uppslut tycket alla
Det var bl. a. diskussioner om de små föreningarna som inte har så många
medlemmar, de kanske går ihop med en större för att få ekonomin att gå ihop,
höga avgifter är ett skäl
§ 19 Skrivelser
Idrottslyftet 2012, där kan man söka bidrag under kategorierna ”Paket
utrustning”, ”Paket föreningsaktiviteter” och ”Paket utbildning ”mötet beslutade
att man skulle söka
Paket utrustning

15000:- vapen,
5000:- kläder, handskar mm
10000:- för lufttuber

Paket föreningsaktiviteter 3000:- läger
500:- prova på dag
Paket Utbildning

kom vi fram till att vi inte kan söka

Sommarlovsaktiviteter är en förfrågan från Nyköpings kommun om att ordna
läger för sommarlovslediga barn, vi kommer inte att göra det
Mötesplats 2012 är ett tillfälle där föreningarna i Nyköping kan visa upp sig,
skytteföreningen deltog förra året och det var mycket jobb men gav inget
resultat så därför gör vi inte om det i år
Kultur och fritidsnämndens stipendier 2012 kan man söka för en manlig eller
kvinnlig eldsjäl inom föreningslivet, Christer ska försöka skriva ihop något och
skicka in, styrelsen föreslår Olle Johansson som eldsjäl i föreningen

§20 Övriga frågor
Reseersättning för resa till skyttetävling som ligger långt bort, varför det togs
bort är för att det har missbrukats, styrelsen ska fundera på om det ska införas
igen
Bingolotter ska vi hjälpa Nils-Evert med att sälja nu i påsk eftersom det är en
”storhelg” och bingolotto satsar hårt
Olle efterlyser att någon skriver i Södermanlands Nyheters ”100” ord där vi
skulle kunna få till vad vi gjort och gör, Louise ska skriva ner något och skicka
in till tidningen
Korthåll, ammunitionskostnad för skyttar
ungdomar i föreningen gratis, vuxna i föreningen 50 % på utomståendes pris,
utomstående 25:Telefonlista vid larm
1 Jan Erik Ståhl
2 Olof Lidström
3 Olle Johansson
§50 Nästa möte, avslutning
Nästa möte: torsdagen den 31 maj 2012 kl 18:00 i Koxäng.
Mötet avslutades och ordförande tackade för fikat som Louise hade ordnat

Tomas Ulming
Sekr.

Jan-Erik Ståhl
Ordf.

