Protokoll fört vid möte i luftgevärssektionen torsdagen den 21 augusti 2014
Närvarande: Olle Johansson, Olof Lidström, Tomas Ulming, Jan-Erik Ståhl, Lennart Karlsson,
Kjell Nylander

§1

Organisation inför kommande säsong

Vi som kan hjälpa till:
Måndagar
Lennart, Tomas, Christer, Kjell, (Olle)
Tisdagar
Jan-Erik, Olle, Christer, Kjell
Torsdagar
Jan-Erik, Christer, Kjell, Tomas
Olof är reserv må o tis samt kan vara med och hjälpa till vid tävlingar

§2

Träningskvällar

Måndagar
17.30–19.00
Tisdagar
17.30–19.00
Torsdagar
17.30–19.00 FURT Gruppen
Start måndagen den 15 september

§3

Avgifter

Skolungdom 30:Slutna sällskap, typ svensexor, möhippor, kalas, teambuilding mm.
50: - per deltagare och lokalhyra 100:- per timme

§4

Erbjudande till skolor

Olle ska även i år skicka en inbjudan till skolorna, årskurs 3-6

§5

Annonsering

Olle ordnar annonsering i Södermanlands Nyheter

§6

Invigning av nya Sporthallen

Kommer att bli lördagen den 6 september kl. 10.00–14.00
Helene. Pernilla, Olof kommer att representera oss med ett bord fyllt av saker såsom:
Gevär, Elektronisktavla, papptavlor, utskrift elektronik, skyttejacka, byxa, infoblad, godis.

§7

Proppen LG kommande säsong

Det har kommit synpunkter på att det är svårt att kontrollera de elektroniska resultaten,
man kan ju skjuta flera gånger, vi får se vad det kommer för direktiv.
Inför sista omgången finns det på förslag att man skjuter flera föreningar samtidigt typ
kretslagstävlingen
§8

Utbildning ev. 13/9

Biträdande föreningstränarutbildning i Stenkvista vandrarhem utanför Eskilstuna
Kjell, Erik o Tomas är anmälda, Tomas hör med Helene också om hon vill vara med

§9

Övriga frågor






Gästabudet luftgevär kommer att skjutas fredagen den 10 och lördagen den 11 oktober
Fredagen är då tänkt för de som bor i närheten så blir inte lördagen så lång, man får skjuta på
lördagen också såklart
Fredag starttid 18:00, lördag starttid 10:00 avgiften blir 100:- per startande och det kommer
att stå i inbjudan att jacka är tillåten i alla klasser
Höstskottet är ändrat till den 14/9 på Koxäng
Fallande mål Stå klubbmästerskap kommer att ske onsdagen den 12/11 i samband med
månadstävlingen
Vi skulle kunna få priser av Södermanlandsnyheter i form av biochecker mm emot att vi har
deras logga på vår hemsida samt en banderoll att sätta upp
Sekreterare idag var Tomas Ulming

