Närvarande: Olle Johansson
Christer Rosenberg
Olof Lidström
Louise Hellman
Jan-Erik Ståhl
Protokoll från styrelsemöte med Nyköping Skyttegille torsdagen den 1/8 2013 kl. 18:00 i paviljongen,
Koxäng
§23 Mötets öppnande
Mötets ordförande Jan-Erik Ståhl hälsade mötesdeltagare välkomna och förklarade
mötet öppnat.
§24 Förslag till dagordning
Dagordningen godkändes
§25 Ekonomisk rapport
Christer fick ordet och gick igenom räkenskaperna fram t.o.m. 2013-07-31
Vi har, under perioden, gjort en del investeringar i lokalen på Koxäng. Bl.a. ny spis,
fläkt och mikro. Vi har även låtit installera en luftvärmepump för uppvärmning. Detta
till trots visar balansräkningen på et plus på ca:23.000 kronor.
För hela året ser vi ut att landa i stort sett på budget.
§26 Föregående protokoll
Gicks igenom, godkändes och lades till handlingarna
§27 Gästabudet korthåll 17/8
Inbjudan är skickad till förbunden i Sörmland, Närke, Västmanland, Stockholm och
Östergötland. Anmälan och betalning sker på plats.
§28 Gästabudet luftgevär 19/10
Tävlingen skjuts på en dag (lördag) och börjar kl. 10:00
Avgiften bibehålles på 100.- varav 70.- delas ut i form av vinstpengar.

Ett nytt pris på 500.- till bästa stå- resp. sittskytt instiftas och delas ut på plats. Övriga
pengapriser skickas i efterhand till resp. klubb.
Olle skriver ihop inbjudan och skickar till Louise för utskick.

§29 Inför luftgevärssäsongen
Två tavlor sparas i korthållshallen för de skyttar som vill träna inför Skol-SM. Övriga
tavlor flyttas upp till Rosvalla i början på september.
Luftgevärssektionen har upptaktsmöte torsdagen 5/9 i luftgevärslokalen.
§30 Rapporter
Kultur och Fritidsnämnden har fått alla begärda uppgifter för att beräkna 2014 och
2015 års kommunals föreningsbidrag.
§31 Skrivelser
Sportläger 18-22/8
Om IFK och BIS vill så kan vi ställa upp och erbjuda prova-på-skytte även i år. Detta
under vissa förutsättningar. Kajsa och Alfred tillfrågas om att vara med som
instruktörer.
Ungdomsläger 4-6/10
Klubben sponsrar med 1050.- för våra ungdomar födda 98-99
§32 Övriga frågor
Luftgevärsläger ungdom 28-29/10
Förbundet arrangerar och vi håller med lokal. Vi betalar avgiften för våra egna
ungdomar.
Målning av väggar Rosvalla/Koxäng
Christer sammankallar efter 13/8 när allt material kommit hem.
Elektronik till banskytte
Styrelsen beslutade att inte köpa elektronik till 300 m
Medlem som vill söka vapenlicenser
Styrelsen har inga invändningar mot att Eva-Lisa Ala-Kulju ansöker om vapenlicenser
för 6,5x55 och .22 lr

§32 Nästa möte, avslutning
Nästa möte 2/10 kl. 18:00 i Rosvalla
Jan-Erik tackade mötesdeltagarna och avslutade mötet.
Ett särskilt tack till Louise som ordnat fika till mötet.
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