Protokoll från Nyköping Skyttegilles styrelsemöte i
luftgevärslokalen på Rosvalla den 6/2 2013 kl. 18.00
Närvarande:
Jan-Erik Ståhl
Olle Johansson
Kjell Nylander
Olof Lidström
Christer Rosenberg
Louise Hellman
Tomas Ulming

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

§ 2 Förslag till dagordning
Mötet godkände dagordningen.

§ 3 Ekonomisk rapport
Christer rapporterade att all ser bra ut, han gick igenom balansräkningen som
ska lämnas till Revisorn.

§ 4 Föregående protokoll
Protokoll från styrelsemötet den 5 december 2012 godkändes, justerades och
lades därefter till handlingarna.

§ 5 Förslag till årsmötet
Årsavgift 2014, ingen ändring av avgiften.
Subventioner, ingen minskning av subventioner.

§ 6 Valberedningsärenden
Kjell meddelar att valberedningen har jobbat och kommer att lämna förslag på
namn till årsmötet, alla platser är fyllda.
§ 7 Ungdomssektion / Ungdomsråd
Ungdomssektionen kommer att försvinna och man bildar ett Ungdomsråd
istället, kommer att meddelas på årsmötet.
§ 8 Föreningsträff
En inbjudan från förbundet har kommit och man vill träffas tisdagen den 5 mars
klockan 18.30-20.30, i Nyköping, vi kommer att skicka några representanter.
§ 9 Skrivelser
Hemsidan, är uppfräschad, Louise önskar bilder mm
Hon ska dessutom kolla vad PUL säger angående bilder, man måste ev. ha
godkännande från den som är på bilden om man får lägga ut det på hemsidan.
Nyhet i tävlingsadministrativt system, Svenska Skyttesportförbundet har tagit
fram ett system för anmälningar till olika tävlingar, man ska anmäla sig via
hemsidan.
Barn och Ungdomsinventering, Per Jönsson från Svenska skyttesportförbundet
driver ett projekt om att inventera barn och ungdomsverksamheten, det är en
internetundersökning som vi ska delta i. Christer skickar en länk till några
utvalda personer som de ska fylla i.

§ 10 Rapporter
Bingolotto, försäljningen vid Jul och Nyår gick bra, nu har frågan dykt upp om
vi ville sälja till Påsk, vi beslutade att inte sälja lotter till påsk eftersom förra året
såldes det väldigt dåligt.

§ 11 Övriga frågor
Inköp för erhållet bidrag, 3st gevär och en Luft-Luft värmepump till
klubbstugan vid Koxäng ska vi köpa.
Inför årsmötet, styrelsemötet beslutade att ändra på årsmötesdagen till
onsdagen den 6 mars klockan 18.00 Rosvalla.
Svenska Handikappförbundet, vill anordna ett skytteläger V8 Fre, Lö, Sö
som de gjorde förra året.

Mattor vid ståskytte, golvet är lite halt efter ommålningen och vi ska prova att
lägga dit mattor som ståskyttarna kan stå på, vi testar med de gröna som finns
vid Koxäng.
Styrelseelev, Kjell förslog att man kunde ha en styrelseelev som kan vara med
på mötena för att se hur det går till och som sedan ev. kan bli invald när någon
slutar.
Tävlingar i närtid, Sala Open 16-17 feb, SM i Jönköping (Sävsjö) 15-17 mars
Flera jackor, det uppkom önskemål om att köpa in några fler jackor av mindre
storlek, Olof o Christer ska titta på det.

§ 11 Nästa möte, avslutning
Nästa möte: onsdagen den 10 april 2013, Rosvalla.
Mötet avslutades och ordförande tackade för fikat som Tomas hustru hade
ordnat

Tomas Ulming
Sekr.

Jan-Erik Ståhl
Ordf.

