Protokoll från Nyköping Skyttegilles styrelsemöte i
luftgevärslokalen på Rosvalla den 3/10 2012
Närvarande:
Olle Johansson
Lennart Karlsson
Kjell Nylander
Olof Lidström
Christer Rosenberg
Louise Hellman
Tomas Ulming

§73 Mötets öppnande
Olof Lidström hälsade oss välkomna och öppnade mötet.

§74 Förslag till dagordning
Mötet godkände dagordningen med ändring av fel datum på
protokoll den 31/ 5 ska vara den 9/8

§75 Ekonomisk rapport
Christer redovisade hur ekonomin ser ut, den ser bra ut.

§76 Föregående protokoll
Protokoll från styrelsemötet den 9/8 och 30/8 godkändes, justerades och lades
därefter till handlingarna.

§77 Gästabudet luftgevär den 20/10
Utskick till alla föreningar har gjorts och vi väntar med spänning på att
anmälningarna ska komma in
Tyvärr så har Eskilstuna anordnat en ”Dubbeltest” samma dag som vi har
gästabudet.
§78 Våra tävlingar 2013
Inför Riksprogrammet 2013 så beslutade styrelsen att inte anordna Gästabudet
Banskytte och Veteranträffen, det har varit alldeles får anmälningar under de
senaste åren.
Vi ska anordna:
Gästabud korthåll
Gästabud luftgevär
Kretslagtävling luftgevär
Vinterskottet och Vårskottet
§79 Rapporter
Skol SM
Gick i Enköping, tyvärr var det mycket regn på lördagen men bättre väder på
söndagen. Det tog väldigt lång tid att få fram resultaten. Fältskyttebanorna var
bra
Kajsa Ulming Kl 15 korthåll 50m, vann grundomgången på 197p och kom på
6:e plats i finalen
Alfred Lidström Kl 15 korthåll 50m 190p
Erik Ala-Kulju Kl 17 korthåll 50m 185p
Alfred Lidström GL 15 (gevär 6,5) 300m 189p
Erik Ala Kulju Kl 17 fält 23p
Riksfinal Elitserien korthåll
Skjuts i Eskilstuna lördagen den 6 oktober 2012
Deltagare: Emil Ala-Kulju, Alfred Lidström och Kajsa Ulming

§ 80 Skrivelser
Hyreshöjning
Hyran på Ahlbergersväg kommer att höjas med 6% till 1115 :-/kvartal
Resultat till Södermanlands Nyheter
Olof Lidström kommer att skicka in veckoresultatet till tidningen
Tävlingslicens
Tävlingslicenskort kommer man i fortsättningen inte att få, man betalar bara sin
licens och det är upp till tävlingsarrangören att se till att man har en giltig licens
Man får dock en bekräftelse via e-post om man har en registrerad i IdrottOnline
Fysträning
Ungdomssektionen för luftgevär vill anordna en ”fysdag” för de aktiva, där man
får redan på hur och varför man ska träna innan man skjuter samt att bjuda in
Carolina Hallén som instruktör
§81 Övriga frågor
Luftgevärsläger för ungdomar
Karlsson i Vrena undrade om det går bra att ordna lägret mån, tis den 29-30
oktober, det går bra
Kretslagstävling
Anordnas den 17 nov, där tas det ut tävlande från Vrena, Bogsta och Nyköping
5st L11, 5st L13, 2st L15Stå, 1st L17
Inköp av längre sladdar till monitorer
Tomas Ulming föreslår att köpa in några längre sladdar till monitorerna som
används på korthållsbanan, de är för korta när vänsterskyttarna ska skjuta
Christer ska köpa in ett gäng längre sladdar

Rengöring av Lasertavlor
Vi har haft problem med en tavla i korthåll 50m
Efter rengöring så verkar den fungera bättre, vi måste ha som rutin att rengöra
lasermätningen, det var mycket damm, pollen och en del spindelnät
Rengöring sker med en mjuk trasa, typ en som man har till glasögon
§82 Nästa möte, avslutning
Nästa möte: onsdagen den 5 december 2012 klockan 18.00 Rosvalla.
Mötet avslutades och vi tackade Olof för den smaskiga äppelkakan

Tomas Ulming
Sekr.

Olof Lidström
Vice Ordf.

