Protokoll från Nyköping Skyttegilles styrelsemöte i
luftgevärslokalen på Rosvalla den 2/10 2013
Närvarande:
Olle Johansson
Lennart Karlsson
Kjell Nylander
Olof Lidström
Lars-Erik Ståhl
Helene Gestrup
Tomas Ulming
§33 Mötets öppnande
Olof hälsade oss välkomna och öppnade mötet
§34 Förslag till dagordning
Mötet godkände dagordningen
§35 Ekonomisk rapport
Olle delade ut den ekonomiska rapporten
§36 Föregående protokoll
Föregående protokoll godkändes
§37 Gästabudet luftgevär den 19/10
Utskick till föreningar har gjorts
§38 Kretslagtävling den 9/11
Förbundet skickar ut inbjudan
§39 Våra tävlingar till förbundsprogrammet 2014
Gästabud korthåll
Gästabud luftgevär
§40 Rapporter
Skol SM 21-22/9
Gick i Sundsvall, Strålande sol och blå himmel, ingen blåst.
Kajsa Ulming Kl15 korthåll 50m, 191p, ingen final, 34:e plats av 76 startande
Alfred Lidström Kl15 korthåll 50m 190p, ingen final, 41:a plats av 76 startande
För att komma till final krävdes det 193p
Erik Ala-Kulju Kl17 korthåll 50m 184p, final, 18:e plats, 24 startande
Alfred Lidström G15 (gevär 6,5) 300m 191p, final 10:e plats, 25 startande
Erik Ala-Kulju G17 (gevär 6,5) 300m 174p, final, 16:e plats av 22 startande
Erik Ala-Kulju GF17 (gevär fält 6,5) 27/7, 5:e plats av 7 startande

Föreningsträff med Rosvalla den 23/9
Vet vi inget om, det var en anmäld men ingen direkt utsedd att gå
Riksfinal Elitserien korthåll
Skjuts i Eskilstuna lördagen den 5 oktober 2013
Deltagare: Emil Ala-Kulju.
Kajsa Ulming kom till final men valde att stå över för ett skytteläger i Sävsjö.
§ 41 Skrivelser
Tävlingslicenser 2014
Olle har fått en lista på de som måste betala licens inför nästa år
Kajsa Ulming finns inte med på listan, Tomas kollar
Gevärskortsutbildning
Kommer att ske i Nyköping den 7/11
Bidrag från Nyköpingskommun
Föreningar kan söka bidrag ur kommunens överskottskassa.
Vi ska söka för ca 30000 för att investera i nya stolar och 15000 för inköp av nya jackor
Tomas har hittat gasfjäderstolar som är enkla att justera, han kikar på detta och
återkommer

§42 Övriga frågor
Föreläsning?
Kjell undrade om det kunde finnas intresse att ta hit en föreläsare, t.ex Jonas
Jakobsson. Går det att söka bidrag? Kjell ska kika mer på detta
SM I nationellt skytte
Inget datum ännu, Olle ska höra med Peter Ekström
Gästabudet
Det behövs fler mattor för stå-skyttar inför Gästabudet
Datorbordet
Vi diskuterad om man skulle kunna flytta bordet så att det står mer i mitten av lokalen
Varför?
För att de aktiva skyttar inte ska bli så störda av ”springet” när man går och hämtar
sina resultatlappar
Målning av vägg
Vi behöver måla ”ban”-väggen, typ i mellandagarna skulle det passa
Tomas köper färg
Uthyrning av paviljongen på Koxäng
Det gick inte så bra sist, blev en massa strul och dåligt städat, mycket fylla
Vi ska ta beslut om hur vi ska/inte ska hyra ut paviljongen på nästa styrelsemöte

§43 Nästa möte, avslutning
Nästa möte: onsdagen den 4 december 2013 klockan 18.00 Rosvalla.
Mötet avslutades och vi tackade Jan-Erik för fikat

Tomas Ulming
Sekr.

Olof Lidström
Ordf.

