Protokoll från styrelsemöte med Nyköping Skyttegille torsdagen den 31/5 2012 kl. 18:00 vid
Skjutbanan, Koxäng
§51 Mötets öppnande
Ordförande Jan-Erik Ståhl hälsade mötesdeltagare välkomna och förklarade mötet
öppnat.
§52 Förslag till dagordning
Dagordningen godkändes
§53 Ekonomisk rapport
Christer presenterade en balansrapport som just nu visar -260.000. Dessa, i
sammanhanget, något dystra siffror beror naturligtvis på de nyligen inköpta
elektroniktavlorna. Vi väntar fortfarande på utlovade 150.000 från RF via Idrottslyftet
vilket kommer hyfsa till siffrorna rejält.
I övrigt ligger vi på spåret rent ekonomiskt.
§54 Föregående protokoll
Hölls 4/4 på Rosvalla. Godkändes och lades till handlingarna
§55 Gästabudet KH 18/8
Styrelsen beslutade att genomföra tävlingen. Inbjudningar skickas ut av Louise. Samma
anmälningsavgift som förra året( 60/120.-)
§56 Bingolottoverksamheten i fortsättningen
Styrelsen beslutade att lägga ner Bingolottoverksamheten.
§57 Läger KH 17-18/5
Föreningen betalar de 300 kronor som lägret kostade varje deltagare. Totalt 1500.-

§58 Idrottsläger v. 34
Från vår sida ställer vi upp som förra året. Samma villkor gäller.
2 eftermiddagar. Max 10 st/gång i 30 minuter.
25.-/pers och lista med pers. nr. oss tillhanda.
§59 Rapporter
Gästabudet bana och Veteranträffen bana blev inte av p.g.a. för få anmälningar.
§60 Skrivelser
Skånsk Skyttesommar äger rum 19-27/7
Medlemar som lämnar sin e-postadress till medlemsförteckningen får information från
förbundet via mail. Breven kommer mitt emellan tidningsutgåvorna. Detta är mest
aktuellt för de mest aktiva i föreningen.
Ingen frivillig fanbärare från föreningen till kommunens nationaldagsfirande.
Kuusakoski har lämnat förslag till metallåtervinning. Vi jämför betalning nästa gång
kärlen är fulla.
§61 Övriga frågor
Målning av väggar på korthållsbanan och LG-lokalen
Christer köper färg och målar korthållsbanan. (väggen där tavlorna sitter)
När det gäller LG-lokalen så förlägger vi en eller fler arbetsdagar där mot slutet av
utomhussäsongen. I god tid innan luftgevärssäsongen börjar.
Förbundsmästerskapet KH kommer hållas i Mariefred på deras nya bana. Vi var bara
reserv i det fall deras bana inte hade hunnit bli klar.
§61 Nästa möte och avslutning
Nästa möte hålls 9/8 kl. 18.00 på Koxäng
Ordförande tackade mötesdeltagarna och förklarade mötet avslutat.
Vi tackar Jan-Erik för fikat!
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