Protokoll från Nyköping Skyttegilles styrelsemöte i
luftgevärslokalen på Rosvalla den 8/10 2014
Närvarande:
Christer Rosenberg
Olle Johansson
Kjell Nylander
Olof Lidström
Jan-Erik Ståhl
Helene Gestrup
Tomas Ulming
Lennart Karlsson
§31 Mötets öppnande
Helene hälsade oss välkomna och öppnade mötet.
§32 Förslag till dagordning
Mötet godkände dagordningen.
§33 Ekonomisk rapport
Christer delade ut den ekonomiska rapporten, ser fortsatt bra ut.
§34 Föregående protokoll från den 5/6
Föregående protokoll godkändes.
Fält och banskytte ammunition subventioneras med 50% godkändes
§35 Gästabudet LG 10-11 oktober
45 anmälda hittills, tyvärr kom inbjudan ut sent, Eva-Lisa o Kjell fixar förtäring.
§36 Kretslagstävlingen den 22 november
Hålls i Nyköping, L11 och L15 startar kl. 11.00, L13 och L17 startar 12.15
Hederspriser klassvis och medaljer i lag.
§37 Bingolotto Jul och Nyår
Olle beställer 500st Jul-lotter, det blir 3 dagars försäljning
Samt 200 Nyårs-lotter, 2 dagars försäljning
Det kommer en lista sedan som man skriver upp sig på när man kan sälja
Förra året inbringade lotteriförsäljningen 14000:§38 Tävlingar 2015
Gästabudet Korthåll 22 augusti
Gästabudet Luftgevär 16-17 oktober
Kretslagstävling 21 november
Familjedag torsdagen den 14 maj , Koxäng
Vårskottet LG

Sommarskottet KH
Höstskottet KH
Vinterskottet LG, dessa återkommer Kjell med datum då vi fått övriga program så
dessa inte krockar med någon annan stor tävling

§ 39 Anmälningar till tävlingar
Tävlingar som skickas till föreningen anmäler Olle, övriga ”udda” tar Tomas hand om
och meddelar Christer eventuell betalning
§40 Rapporter
Kurs den 13/9
Den var på Stenkvista kursgård utanför Eskilstuna
Kjell Erik och Tomas var på en Biträdande Förenings Tränare utbildning
Den var bra, vi fick lära oss skjutställningar, skjutteknik, säkerhet, teori mm.
Peter Hugsén var kurshållare
Invigning av nya sporthallen
Vår förening hade en bra plats, många besökare
Olof, Helene och Pernilla stod och demonstrerade vad vi har för något samt det bjöds
på smaskig tårta
Larmet Koxäng
Jan-Erik rapporterad om at Securitas hade ringt honom
Det hade gått ett larm med prioritet A, han åkte dit men såg inget konstigt
Vi beslutade att Olle ska undersöka om vi kan få service på larmet, han har sett
tidigare att det stått någon felrapport i larm-displayen
§41 Skrivelser
Lufttuber
Det har kommit en förfrågan om kollektivt inköp av lufttuber från förbundet,
vi behöver inte köpa några tuber har vi meddelat
Läger Sävsjö
Erik Ala-Kulju och Kajsa Ulming åkte på ett skytteläger i Sävsjö
Erik fick en massa bra tips om skjutställningar mm och Kajsa fick reda på att hon har en
bra skjutställning, samt fick tips om att vila mera mellan skotten och det gav resultat
till det bättre, Föreningen stod för anmälningsavgiften
§42 Övriga frågor
Banhyra KH (Bogsta)
Bogsta vill anordna en veterantävling och undrar vad banhyran blir
Vi beslutade att hyran är gratis
Vapenvård KH Gevär
Christer och Olle fixar det
Försäljning av korthållsgevär
Susanne Forslund vill köpa ett av föreningens magasinsgevär
Vi erbjuder henne att köpa det för 5000:- eftersom vi inte använder magasinsgevär så
frekvent

Bidrag skytteutrustning
Frågan dök upp vad exakt föreningen ger bidrag för
Vi kom överens på mötet att tillsvidare ge 20 % bidrag för Jacka, byxor, skor, stativ och
vapen
Ammunition
På grund av redovisningstekniska skäl så kan inte föreningen subventionera olika
sorters ammunition, vi kommer att tillhanda hålla vissa sorter.
Om man på något sätt vill köpa en sort som inte klubben tillhandahåller så får man stå
för hela kostnaden själv
Nyckelskåp till Koxäng
Det tar vi en stark funderare på till nästa säsong
Loggbok för utlåning av vapen Koxäng
Ska fyllas i vid lån, förvaras i vapenskåpet, Jan-Erik fixar det
Sponsorer på hemsidan
MatExtra, Citygross, Kjell kollar
Nästa möte
Onsdagen den 3 december 2014 kl. 18.00 Luftgevärslokalen Rosvalla

_______________________
Tomas Ulming
Sekr.

________________________
Helen Gestrup
Ordf.

