Protokoll från Nyköping Skyttegilles styrelsemöte i
luftgevärslokalen på Rosvalla den 2/4 2014
Närvarande:
Christer Rosenberg
Olle Johansson
Kjell Nylander
Olof Lidström
Jan-Erik Ståhl
Helene Gestrup
Tomas Ulming
§11 Mötets öppnande
Olof hälsade oss välkomna och öppnade mötet.
§12 Förslag till dagordning
Mötet godkände dagordningen.
§13 Ekonomisk rapport
Christer delade ut den ekonomiska rapporten, ser fortsatt bra ut.
Bingolottoförsäljningen Jul-Nyår inbringade en vinst på 14000.§14 Föregående protokoll från den 29/1
Föregående protokoll godkändes.
§15 Telefonersättning
Alla som har ett L märkt i styrelseposten samt Lennart Karlsson får 300:§16 Inför KH säsongen
Torsd. den 10 april, programmera om 5 tavlor till 50m.
Mån. den 14 april flytta grejor till Koxäng, samling 17.00 Koxäng för ordningsställande.
Olle o Tomas är ledare på måndagen i LG lokalen.
§17 LG avslutning
Skytte, ej på elektronik, pappfigurer, Olle fixar tipspromenad.
Jan-Erik fixar priser, Eva-Lisa fixar fika, bullar saft o kakor, sedan blir det prisutdelning.

§18 Rapporter
Årsmöte i förbundet
Olof, Christer och Leif Hellman var där, Erik Ala-Kulju blev tyvärr sjuk och kunde inte
följa med. 16 föreningar av 30 var representerade, ingen från pistol-förbundet kom.
Bogsta, Vrena och Nyköping stod för 1/3 av mötes deltagarna, bra.

§ 19 Skrivelser
Motion angående SM i luftgevär
För tillfället finns det två SM tävlingar vilket man tycker är fel.
Sportlägret
Nyköpings Kommun har flyttat sportlägret som Nyk.IFK och Bissarna brukar hålla i till
vecka 33, 11-17 augusti.
1000 poängaren priserna
Ringamåla har sagt att man kommer att skicka priserna i slutet på mars, vi har inte sett
till några, de kommer säkert.
Gevärsskyttekort
Ny kurs kommer att bli i slutet på april.
§20 Övriga frågor
Arbetskvällar
Kommer att vara på måndagarna som det har varit förr.
Sommarskottet KH
Lördagen den 7 juni.
Höstskottet KH
Lördagen den 20 september.
Ev. så kommer det att instiftas ett pris för dessa två tävlingar. Det går ut på att samla
poäng och till sist kan man erövra detta pris, kommer att ta minst tre år innan man kan
vinna det.
Årets skytt 2013
Som blev Kajsa Ulming kommer att få sitt pris på familjedagen i maj.
§21 Nästa möte, avslutning
Nästa möte: torsdagen den 5 juni 18.00 Koxäng.
Mötet avslutades och vi tackade Kjell och Eva-Lisa fikat.

_______________________
Tomas Ulming
Sekr.

________________________
Olof Lidström
Ordf.

