Protokoll från styrelsemöte med Nyköping Skyttegille den 28/1 2015 kl. 18:00 LG-lokalen Rosvalla
§1 Mötets öppnande
Ordförande Helene Gestrup hälsade mötesdeltagare välkomna och förklarade mötet
öppnat.
§2 Förslag till dagordning
Dagordningen godkändes
§3 Ekonomisk rapport
Christer presenterade en, så gott som färdig, balansrapport för 2014 och resultatet ser
ut att landa på +64 kkr. Detta trots att räntan från vårt fasträntekonto inte hann
komma med på 2014 års räkenskaper. De pengarna, ca: 9 kkr, blir en bra start på 2015
istället.
Sponsringen från NCC har fortsatt gått bra och vi hoppas att de får förnyat kontrakt att
krossa mer berg.
§4 Föregående protokoll
Godkändes och lades till handlingarna
§5 Förslag till årsmötet.
*Årsavgifter 2016
Styrelsen beslöt att bibehålla samma avgifter ännu ett år. D.v.s. 200.-/år för
ungdomar, 300 för vuxna och 500 för familj.
*Subventioner
Profilkläder med tryck finns att köpa hos Pålssons. Klubben subventionerar med 50%.
Gäller bara mörkblå T-shirt, Hoodtröja och jacka.
Subventioner av övrig utrustning som förut.

§6 Valberedningsärenden
Fredrik Rodfors och Marica Persson är tillfrågade som nya ledamöter. Valberedningen
inväntar svar. I övrigt fortätter valberedningen sitt arbete.
§7 Skrivelser


Idrottslyftet
Förbundet har sammanställt ett kompendium över de bidrag som kan sökas.



Lokalhyror
Vi har fått besked om att hyran för lokalen på Rosvalla ska justeras. Vi vet ännu
inga nivåer.



Svenska Spel Gräsroten
Alla som tippar kan koppla sitt spelkort till en, två eller tre idrottsföreningar som
man vill sponsra. Svenska Spel delar ut 50 miljoner kronor bland dessa föreningar.
Helene anslår lite reklam för Gräsroten i lokalen.

§8 Rapporter
Inga rapporter
§9 Övriga frågor


Hemmabanetävlingar
Skjuts i första hand på torsdagar. I slutet på varje tävlingsperiod påminner ledarna
skyttar som ännu inte skjutit. Sista omgången i Elitklassen är särskilt viktig att
anmäla i förhnd.



Annons om årsmötet
Helene anslår om mötet i luftgevärslokalen. Tomas skriver på hemsidan.
Information om årsmötet finns i programmet.



Pistolklubben
Nyköpings Pistolklubb vill låna lokalen för träning med luftpistol under en kväll per
vecka. De är hjärtligt välkomna och styrelsen beslöt att de, efter utbildning, får
låna de 10 nyaste elektroniktavlorna. Förutom lokalhyra får de betala 2500./säsong.



Hyllor till utrustning
Helene och Tomas tar fram ett förslag.

§10 Nästa möte och avslutning
Årsmöte 2015-03-04 klockan 18:00 på Rosvalla
Nästa styrelsemöte 2015-04-08 klockan 18:00 på Rosvalla
Ordförande tackade mötesdeltagarna och förklarade mötet avslutat.
Ett särskilt tack till Louise för de goda korv-med-bröd-semlorna

Ordförande

Sekreterare

Helene Gestrup

Olof Lidström

