Protokoll från Nyköping Skyttegilles styrelsemöte i
luftgevärslokalen på Rosvalla den 8/4 2015
Närvarande:
Christer Rosenberg
Olle Johansson
Kjell Nylander
Fredrik Rodfors
Jan-Erik Ståhl
Helene Gestrup
Tomas Ulming
Lennart Karlsson
§11 Mötets öppnande
Helene hälsade oss välkomna och öppnade mötet
§12 Förslag till dagordning
Mötet godkände dagordningen
§13 Ekonomisk rapport
Christer delade ut den ekonomiska rapporten och det ser fortsatt bra ut
§14 Föregående protokoll från den 28/1 och 4/3 (Årsmötet)
Ansvarig Familjedagen den 14 maj, vakant plats, vi ordnar det senare
Ammunitionsansvarig, Vakant, Christer Rosenberg tog den posten tillsvidare
Föregående protokoll godkändes
§15 Telefonersättning
Utgår med 300:§16 LG Avslutning den 14/4
Vi skjuter på en Stjärntavla, en poäng för varje ”udd”-träff plus mittenpoängen
Fika och sedan prisutdelning
§17 Förslag till skottävlingarna LG och KH
KH, är som det är, det blev fel i dagordningen, skulle inte vara med
Styrelsens förslag är:
LG Vinter och Vårskottet, istället för att räkna på det bästa resultatet (ett resultat) så
tar man de fem bästa resultaten och räknar ut medelvärdet. Medelvärdet upp till 200
får man som tilläggspoäng i grundomgången
Till finalen tar man hälften av dessa tilläggspoäng (avrundas uppåt) men maxresultatet
är som vanligt 200 i grundomgången och 100 i finalen.
§18 Inför KH säsongen
Tavlorna flyttas onsdagen den 15 april, dvs. dagen efter LG avslutningen

§ 19 Rapporter
Årsmöte i förbundet
Helen och Christer var där, nu gav de en liten rapport till styrelsen
§20 Skrivelser
Sportläger Vecka 33
10-15 augusti, Olle har fått en förfrågan om LG skjutning och sagt att vi är
intresserade tisdagen och torsdagen denna vecka
Ungdomsråd
Ungdomsråd inom Södermanlands Skyttesporförbund.
Tomas Ulming är sammanhållande och gruppen skall bestå av 3-5 ungdomar
Ungdomarna ska arbeta så att vi får kvar våra ungdomar i vår sport
Inga fasta mötesdagar utan man kommer att arbeta, planera när man träffas på
tävlingar, kurser mm.
Erik Ala-Kulju har blivit tillfrågad och tackat ja från våran förening

§21 Övriga frågor
Arbetskvällar
Kommer att även i år vara måndagar från kl. 18.00 Koxäng
Veteranträff på Koxäng
Bogsta ska anordna en veteranträff den 10-11 juli i år
Nya tavlor
Vi funderar på att byta ut fem stycken gamla tavlor mot de nya lasertavlorna för att få
fler skjutplatser på Koxäng, det finns nämligen ett intresse att anordna en Veteranträff
SM nästa år på Koxäng. Samt det skulle vara bra för då kan vi anordna större tävlingar
och det behövs inte så många skjutlag
Frivilliga Flygkåren
Luftgevärsskjutning på papperstavlor lördagen den 25 april kl 19.00 OBS! Tiden
Helen, Tomas ev. Pernilla och Kajsa kommer att hjälpa till då, fler får gärna komma och
hjälpa till om de kan, de blir ca 20 stycken ungdomar
Klubbmästerskapsmedaljer
För att förtydliga utdelande av medaljer beslutad vi följande
För att medalj ska utdelas
1 deltagare, ingen medalj
2 deltagare, en medalj
3 deltagare två medaljer
4 eller flera deltagare tre medaljer
Hästar/Ryttare på 300m banan
Det sitter skyltar om att det är skjutbana men tydligen så struntar ryttarna i det
Kjell undrad om vi kunde köpa in avspärrningsrep med skyltar som man hänger upp
och spärrar den väg som ryttarna kommer när man ska skjuta

Komplettering av vimplar för vindriktning
Vi behöver komplettera vimplar på KH banan, det ska sitta en vimpel på varje sida om
tavlan ( säger regelboken), Kjell kollar

§22

Nästa möte, avslutning
Torsdagen den 4 juni 2015 kl. 18.00 Koxäng

Vi tackar Jan-Erik för de hembakade fikabrödet

_______________________
Helene Gestrup
Ordf.

________________________
Tomas Ulming
Sekr.

