Protokoll från Nyköping Skyttegilles styrelsemöte i
luftgevärslokalen på Rosvalla den 3/12 2014
Närvarande:
Christer Rosenberg
Olle Johansson
Kjell Nylander
Olof Lidström
Jan-Erik Ståhl
Helene Gestrup
Tomas Ulming
Lennart Karlsson
§43 Mötets öppnande
Olof hälsade oss välkomna och öppnade mötet
§44 Förslag till dagordning
Mötet godkände dagordningen
§45 Ekonomisk rapport
Christer delade ut den ekonomiska rapporten, ser fortsatt bra ut
§46 Föregående protokoll från den 8/10
Föregående protokoll godkändes
§47 Årsrapport för 2014
Christer och Olle ordnar det
§48 Ev. Juluppvaktning
Jan-Erik ordnar så Sune Viman får någon Julgåva
§49 Valberedningsärenden
Kjell och Jan-Erik börjar efter nyår med att gå igenom listan inför årsmötet på
kandidater
§50 Årets skytt, förslag
För tillfället finns det ingen kandidat
§ 51 Rapporter
Bingoalliansen
Olof har varit å ett möte och ägaren förväntas driva verksamheten vidare.

§52 Program 2015
Är inte klart ännu, vi väntar till E-Tuna har bestämt hur de ska lägga sina tävlingar.

Frågan kom upp ang. handikappoäng för Vinter och Vårskottet
och några tycker att det blir diskriminering mot stå-skyttarna och en del andra.
Tanken är att vi ska fokusera mindre på tävlingsfasen och mer på lärandet, hur det går
till på en tävling, kanske införa mer klasser, efter årskull istället. Alltså inte den vanliga
klassindelningen som finns. Givetvis kan man slå ihop årskullarna om det blir för några
skyttar
Familjedag 2015
Torsdagen den 14 maj 2015
§53 Skrivelser
Verksamhetsbidrag
Det söker vi som vanligt.
Resultat till SN
I fortsättningen bara resultatlista till SN.
Reportage kommer vi att sätta in på vår hemsida och i SNs 100 ord vid tillfälle.
§54 Övriga frågor
Träningstider
Det har varit missförstånd med rapporteringen av träningstider, för att förtydliga
detta så sker träning på måndagar, tisdagar, torsdagar 17.30-19.00
Tränar man utöver dessa tider så ska det redovisas på en separat lapp.
Julavslutning
Tisdagen den 16 december kl. 18.00, skjutning på roliga papptavlor, prisutdelning, fika
Tomas kopierar ut inbjudningar och sätter upp dessa samt skriver in det på hemsidan
Luftgevärsstart 2015
Måndagen den 12 januari 17.30
Larm med branddetektor till Koxäng
Ett förslag med tanke på vad som hände i Trosa.
Tomas kollar med polisen om det är okej att ordna ett GSM larm istället för det vi har
idag. Samt hör med några larmfirmor o kostnad
Hjälp till Trosa
Erik undrade genom Kjell om vi kunde hjälpa Trosa på något sätt.
Vi kommer att erbjuda Trosa att kunna träna korthåll när vi drar igång säsongen 2015
på samma dagar som vi brukar träna.
Resultatlista veckoträningarna till SN
De tre främsta i varje klass skickas till tidningen rubrik:
Resultat Luftgevär Nyköpings SG Vxx, klass 9 benämns NB (Nybörjare)
Resultat kontrolleras på torsdagar och skickas sedan till SN, Tomas fixar detta
Fråga från SN o vi vill sätta in Jul & Nyårs annons
Vi beslutade att inte sätta in någon annons

Sponsorer på hemsidan
City Gross, okej, Matextra har blivit erbjudna och vi väntar på ett de ska skicka en
logga, SN har vi sedan tidigare fått en logga av
Servering vid tävling Rosvalla
Förslag om att flytta serveringen utanför skyttelokalen för att minska störande prat
Dock ska det inte störa den övriga verksamheten på Rosvalla
Förslag Skärmvägg, Draperi
För att minska ljudnivån för de tävlande
Skytteutrusning subvention
Tillägg, tub och pipa, klubben subventionerar med 20%
Föreningskläder sponsring
Ebbas pappas jobb vill sponsra de tävlande LG skyttarna samt ledare med några tröjor
med namn på. Han undrar om klubben kan betala startavgiften för tryck, det gör vi
gärna
§55

Nästa möte, avslutning
Onsdagen den 4 februari 2015 kl. 18.00 Luftgevärslokalen Rosvalla
Årsmöte 2015
Onsdagen den 4 mars 2015 kl. 18.00 Luftgevärslokalen Rosvalla
Vi tackar Lennart för bullar o pepparkakor

_______________________
Tomas Ulming
Sekr.

________________________
Olof Lidström
Ordf.

