Protokoll från Nyköping Skyttegilles styrelsemöte
på Rosvalla den 3/2 2016
Närvarande:
Christer Rosenberg
Lennart Karlsson
Olle Johansson
Kjell Nylander
Jan-Erik Ståhl
Helene Gestrup
Tomas Ulming
§ 1 Mötets öppnande
Helene hälsade oss välkomna och öppnade mötet
§ 2 Förslag till dagordning
Mötet godkände dagordningen
§ 3 Ekonomisk rapport
Christer delade ut den ekonomiska rapporten och det ser fortsatt bra ut, vi gick med
en vinst 2015, det blev 20.000:Sedan visade han förslaget på 2016 års budget, den visar på ett underskott med
129.000:- Renovering av Paviljong och Kasun och den nedblåsta skyddsväggen samt
fem nya elektroniska tavlor
§ 4 Föregående protokoll från den 21/10
Föregående protokoll godkändes
§ 5 Förslag till årsmötet den 16/3
Medlemsavgift 2016
Juniorer 0-20 år 200:Seniorer 20300:Familj
500:Subventionering av mtrl 20%
Skor, byxor, jacka, handske, stativ, diopter, pipa
§ 6 Valberedningsärenden
Jan-Erik och Kjell håller på att kika på det
Vice Ordf Fredrik och Ordinarie Sekr. Olle har meddelat att de vill avgå
§ 7 Veterantävling 14/2
Nyköping sköter sekretariatet och Bogsta har hand om serveringen

§ 8 Nyköping Open 26-27/2
Inga anmälningar har ännu kommit in, Tomas skickar ut en påminnelse
Kjell kan inte ha hand om serveringen på lördagen men ser till att det finns nåt att sälja
Det var snack tidigare att bara ha en dag fast med finaler, vi får ta upp det igen
§ 9 Skrivelser
Det kommer att vara en föreningstränarutbildning den 19/3 i Stenkvista vandrarhem,
Eskilstuna
§ 10 Rapporter
Karl Olsson, vi hade Kalle här en söndag för att ge stå-skyttarna tips om hur man ska
göra för att få iväg bra skott, det blev lite teori och sedan praktiska övningar, där Kalle
rättade till lite skjutställningar mm, vi ska göra en uppföljning nu i vår, det var en
mycket uppskattad övning tyckte de 7 deltagarna
§ 11 Övriga frågor
Kalibrering av elektroniktavlorna
Tavlorna behövs inte kalibreras, det räcker med att göra rent sensorerna
Stående skjuttider hos Rosvalla
Rosvalla har meddelat att de kommer att ha ”stående tider” för skyttet, man behöver
inte rapportera in dessa tider, nu finns det olika uppgifter, Christer ska prata de
på Rosvalla o reda ut vad som gäller
Årsmöte, annonsering
Kommer att ske på hemsidan och anslag i skyttelokalen
Uthyrning av paviljongen Koxäng
Kostnaderna är mer än vad vi får in i hyra så vi kommer inte att hyra ut lokalen under
vinterhalvåret, brytpunkten sker när man ställer om klockan till sommar respektive
vintertid
Sommartid= uthyrning, Vintertid= inte uthyrning, priset för uthyrning är då 250:- och
enbart för aktiva medlemmar
Vårskottet är flyttat till lördagen den 2 april
Luftgevärsavslutning, måndagen den 11 april kl 18.00
Återlämning av ev. lånat gevär efter förbundsmästerskapet den 3 april
Har man skjutit förbundsmästerskapet och lånat ett gevär så måste det lämnas
tillbaka samma dag för det kommer ett gäng NSK:are på måndag förmiddag och då
behövs alla gevären
140-års kalas
Föreningen fyller 140 år i år, vi ska definitivt hitta på någonting
Årets skytt 2015
I år har vi en kandidat och han/hon kommer att tillkännages på årsmötet

§12 Nästa Möte
Torsdagen den 21 april 18.00 på Koxäng

Vi tackar för fikat som Tomas fru, Ewa hade fixat

_______________________
Helene Gestrup
Ordf.

________________________
Tomas Ulming
Sekr.

