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Protokoll från Nyköping Skyttegilles styrelsemöte i
luftgevärslokalen på Rosvalla den 5/12 2012
§ 83 Mötets öppnande
Jan-Erik Ståhl hälsade oss välkomna och öppnade
mötet.
§ 84 Förslag till dagordning
Dagordningen godkändes
§ 85 Ekonomisk rapport
Christer berättade att inga stora saker hänt sen sist.
Bokslutet verkar hamna på -95.000. Räknar vi bort
vårt eget bidrag till de nya elektroniska tavlorna så
skulle vi ha landat på + 65.000
Pengar från Bingoalliansen verkar vara på gång!
Medlemsavgifter är lite lägre än väntat

§ 86 Föregående protokoll
Godkändes och lades till handlingarna

§ 87 Årsrapport 2012
Olle har gjort i ordning medlemsförteckningen och
överlämnar uppgifterna till Louise.
Christer tar fram blanketten för årsrapporten via Idrott
Online.
§ 88 Juluppvaktningar
Kennet på City Gross
Lasse Berg & Stig Strömberg
Jan-Erik ordnar med uppvaktning.
§ 89 Valberedningsärenden
Jan-Erik meddelade att han inte ställer upp för omval
som ordförande.
§ 90 Årets skytt, förslag
Kajsa Ulming föreslogs
§ 91 Bingolotto Jul & Nyår
Vi har 500 lotter till 23/12 och 250 lotter till 20/12. Olle
gör i ordning ett schema.
§ 92 Rapporter
Rosvallamöte 13/11:
Jan-Erik var vår representant. Vi fick veta att vi bör
vara mer aktiva och skylta mer om oss och våra
aktiviteter.
Ett ökat samarbete mellan föreningarna efterfrågas för
att kunna ta hand om eventuella större evenemang.
En aktivitetsdag under sportlovet togs upp.

§ 93 Skrivelser
Bidragsbeslut från kommunen:
Från 2011 års resultatöverskott fick vi 30.000 kronor.
Vi måste redanvovisa till vad vi ska använda
pengarna. Nya luftgevär och luftvärmepump till
Koxäng var våra argument när vi sökte bidraget.
§ 94 Övriga frågor
Anmälningsavgifter, läger, kretslagtävling:
Klubben betalar anmälningsavgifter för våra egna
skyttar som deltog på luftgevärslägret och i
kretslagtävlingen.
Träningskvällar:
Vi ska i möjligaste mån hålla oss till måndag, tisdag
och torsdag.
Avslutning 18/12 med ”Fältskytte”. Klubben bjuder alla
på glögg och lussekatter.
Den ekonomiska redovisningen för vinterskottet
godkändes av styrelsen.

Vi tackar Kjell för fikat!

Nästa möte 30/1 kl. 18.00
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