Protokoll från Nyköpings Skyttegilles styrelsemöte i
Luftgevärslokalen, Rosvalla onsdagen den 12/10 2016
Närvarande:
Christer Rosenberg
Olle Johansson
Kjell Nylander
Lennart Karlsson
Jan-Erik Ståhl
Tomas Ulming
Helene Gestrup
Marica Persson
§45 Mötets öppnande
Ordf. Helene hälsade oss välkomna och öppnade mötet
§46 Förslag till dagordning
Mötet godkände dagordningen
§47 Ekonomisk rapport
Christer delade ut den ekonomiska rapporten och det ser fortsatt bra ut
§48 Föregående protokoll från den 25/8
Föregående protokoll godkändes
§49 Gästabudet LG 2016 21-22/10
Tomas har skickat ut inbjudan, skickar en påminnelse nästa vecka
Christer är bortrest, Tomas fixar med datorn, fika kommer att anordnas
§50 Föreningslag (fd Kretslag) 19/11
Peter undrade om vi hade nåt namnförslag istället för Föreningslag,
Kommuntävling tycker vi passar bättre, Olle meddelar Peter detta,
Antal i klasserna är följande 5st LSi11, 5st LSi13, Högsta resultat räknas på 4st
deltagare i varje klass.
Ståskyttar 3st fritt val t.om. klass 17, där räknas de 2 bästa resultaten
ALLA deltagare får medalj
§ 51 Programmet 2017
Månadstävlingar LG o KH, ska vi ha kvar, Olle frågar Bogsta o Vrena om de också vill
Skottävlingarna LG o KH, LG definitivt Vårskott o Vinterskott, KH får vi ta oss en
funderare på, men något vore ju kul
Klubbmästerskap LG avgörs första veckan i mars
Klubbmästerskap Fallande byter vi från stående till sittande, vi tror det blir fler
skyttar som kommer att delta då
Nyköping Open LG endagstävling med final

Nyköping Open KH endagstävling med final, kan komma att bytas ut mot DM
Gästabudet KH o LG, Medaljer i KH eftersom det är final
§52 Nybörjarläger i Rosvalla 30-31/10 (sönd-månd)
Christer låser upp lokalen
§53 Rapporter
Ståskytteutbildningsdag
Anordnas lördagen den 15 oktober i Eskilstuna, erfarna ledare, teori o praktik
Anmälningsavgiften står föreningen för

§54 Skrivelser
Gästabudsåret 2017
Vi har fått förfrågan om vi vill vara med, Tomas anmäler att det vill vi
Taxa för lokaler
Vi har fått en prislista för 2017, men våran lokal var inte med, vi tror det kommer
att bli ungefär samma pris som i år
§55

Övriga frågor
Vapenlicensansökan, vi saknar i årsmötesprotokollet vilka som får skriva på
Vapenlicens Föreningsintyg, Polisen efterfrågade detta när Erik skulle söka licens
Vi får alla försöka komma ihåg det till årsmötet 2017 så det blir en punkt på
dagordningen, det ska vara firmatecknarna som ska vara påskrivare
Ny Folder
Vi behöver göra en ny informationsfolder, den gamla innehåller fel samt lite nya kort
skulle uppskattas, Tomas kikar lite på detta

§56
Nästa möte, avslutning
Onsdagen den 30 november kl 18.00 i Luftgevärslokalen, Rosvalla
Vi tackar Kjell för den goda äppelpajen med smaskig vaniljsås

_______________________
Helen Gestrup
Ordf.

________________________
Tomas Ulming
Sekr.

