Protokoll från Nyköping Skyttegilles styrelsemöte i
paviljongen på Koxäng den 2/6 2016
Närvarande:
Christer Rosenberg
Olle Johansson
Kjell Nylander
Lennart Karlsson
Jan-Erik Ståhl
Tomas Ulming
Helene Gestrup
§23 Mötets öppnande
Ordf. Helene hälsade oss välkomna och öppnade mötet
§24 Förslag till dagordning
Mötet godkände dagordningen
§25 Ekonomisk rapport
Christer delade ut den ekonomiska rapporten och det ser fortsatt bra ut
Vi följer budget
§26 Föregående protokoll från den 21/4 och (Årsmötet) 16/3
Föregående protokoll godkändes
§27 DM korthåll 12/6
Inbjudan finns på Sörmlandsskyttesportsförbunds hemsida, Tomas har påmint Peter
Ekström att skicka ut det också
§28 Gästabudet Korthåll 13/8
Tomas kan inte hjälpa till, är bortest
Tomas fixar inbjudan och förtydligar klasserna som kallas övriga klasser
Tomas lägger in det på idrottonline också efter deras uppdatering som sker nästa
vecka
§ 29 Tider i LG lokalen
Rosvalla har ändrat sig igen vad gällande tidrapportering utanför ordinarie träning
Vi ska skriva upp på listan ”som vanligt” när vi extratränar och INTE säga till i
Receptionen
Olle har meddelat höstens träningstider sam vårterminens (VT-17) där det finns
underlag

§30 Rapporter
Kurs med Bo Olsson
Christer Rosenberg Eva-Lisa Ala-Kulju och Tomas Ulming gick på kursen, vi gick
igenom den nya regelboken och kan numera titulera oss Domare i Nationellt Skytte
§31 Skrivelser
Idrottsläger V32
Vi meddelar att vi är intresserade att anordna prova på luftgevär 2 eftermiddagar,
Ev. tisdag och torsdag den veckan, Tomas kan inte hjälpa till han är bortrest

§32 Övriga frågor
Regler Nationellt Skytte
Förbundsmästerskapet Luftgevär sköts med decimal och det har vi meddelat är ett
regelbrott, ska skjutas med heltal, de påstod att det inte gick att ställa om från decimal
till heltal vilket vi tycker är jättekonstigt
Norrköping Stadium Camp 2016
Vi kommer att låna/hyra ut 11stycken luftgevär
Gevär bana 300m
På sikt kommer vi att ändar banantalet från 30 banor till 10 banor pga, lågt skytte
antal samt det stora underhållsarbetet som krävs, Vrena har 10 banor och det
fungerar alldeles utmärkt vid de tävlingar som anordnas
140-års kalas
Nyköpings Skyttegille firar 140 år i år och det ska vi fira med kalas lördagen den 3
september, Tomas ordna annonsering i form med anslag på skjutbanan, hemsida och
Facebook, anmälan ska vara tillhanda Tomas senast den 29 augusti
Gäller medlemmar med respektive
Fördrink, Grillbuffé m potatisgratäng, nån efterätt, dryck Öl, Vin, Cider, Läsk
Kanske det blir 25-30st
Någon verkar vara i våran luftgevärslokal
Vi tror de kommer in via bågskyttelokalen, det är ju en skjutdörr in till dom
Vi har monterat en hasp på våran sida av dörren

§33

Nästa möte, avslutning
Torsdagen den 25 augusti 2016 kl. 18.00 Koxäng
Vi tackar Lennart för den goda pajen med smaskig vaniljsås

_______________________
Helen Gestrup
Ordf.

________________________
Tomas Ulming
Sekr.

