Protokoll från Nyköping Skyttegille, Luftgevärssektionen i
luftgevärslokalen på Rosvalla den 30/8 2012 kl. 18.00
Närvarande:
Jan-Erik Ståhl
Olle Johansson
Kjell Nylander
Olof Lidström
Christer Rosenberg
Lennart Karlsson
Tomas Ulming

§1 Organisation inför kommande säsong
Luftgevärslokalen kommer att vara bemannad av följande personer och dagar
under säsongen 2012-2013
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Avgifter
Prova på gratis 2ggr sedan måste man bli medlem
Då är man ju också försäkrad om det skulle hända något
Skolungdomar t.ex. friluftsdag eller om skolan kommer med en klass/klasser
30:- per elev

§4

Erbjudande till skolor
Olle ska skicka ut erbjudande till skolorna om att kunna skjuta till en kostnad av
30:- per elev, lärare måste alltid följa med och stanna kvar då eleverna skjuter

§5 Annonsering
Annonsering kommer att ske via i tidningen Succé och i Södermanlands Nyheter

§6 Prova på
Prova på gratis 2ggr sedan måste man bli medlem
Då är man också försäkrad om det skulle hända något
§7 Målning av vägg, flytt av taveltransportörer
Målning av vägg, beslut skjuts upp tills vidare
Flytt av taveltransportörer måste göras för att en del skyttar lutar sig emot och
får då ett extra stöd vilket inte är tillåtet
Flytt/justering ska vi göra på en ”arbetsmåndag”, vilket blir måndagen den 3
september

§18 Övriga frågor

Kommunbidrag
Man kan söka bidrag från Nyköpingskommun, de har två miljoner kronor
Ett bidrag gäller möteslokaler och ett annat bidrag gäller utrustning till
föreningen
Christer har ansökt om bidrag för att få kunna köpa in 5st nya gevär
Vi tyckte också att vår förening skulle söka bidrag för en luft-luft värmepump
till Koxängslokalen, det skulle bli både enklare och billigare uppvärmning av
stugan, Christer lämnar in en ansökan om luft-luft värmepump
Gästabudet
Kommer att omfatta en dags skjutningar och det blir pengapriser som skickas till
respektive vinnare så att om man har en lång väg att åka att man inte behöver
stanna kvar hela dagen för att vänta på prisutdelningen

Tomas Ulming
Sekr.

Jan-Erik Ståhl
Ordf.

