Protokoll från Nyköpings Skyttegilles styrelsemöte i
Luftgevärslokalen, Rosvalla onsdagen den 30/11 2016
Närvarande:
Christer Rosenberg
Marica Persson
Olle Johansson
Kjell Nylander
Jan-Erik Ståhl
Tomas Ulming
Helene Gestrup
§57 Mötets öppnande
Ordf. Helene hälsade oss välkomna och öppnade mötet
§58 Förslag till dagordning
Mötet godkände dagordningen
§59 Ekonomisk rapport
Christer delade ut den ekonomiska rapporten och det ser fortsatt bra ut
§60 Föregående protokoll från den 12/10
Föregående protokoll godkändes
§61 Program 2017
Gästabudet KH 2017 Jubileumstävling
Höststart på Luftgevärssäsongen 11 sept 2017
Nyköping Open 25 feb endagstävling med final. Medaljer till 1,2,3 sitt och stå
Fallande mål, ungdomarna ska få prova på, fasta tider så alla skjuter samtidigt
Årsmöte, Förbundet 9 mars 2017
Årsmöte, Nyköpings Skyttegille 15 mars 2017 18.00 Rosvalla
Familjedagen Koxäng typ Kristi himmelfärds dag
§62 Julavslutning 12/12
Lite skytte på papptavlor, medalj o pokal utdelning, glögg, pepparkakor o lussebulle
§ 63 Valberedningsärenden
Valberedningen säger att det ser bra ut
Våran revisor har tyvärr avlidit och Christer har frågat Sture Engman om han kan vara
revisor så länge, han har tackat ja
§64 Rapporter
Fältskytte SM blir på Barvafältet i maj
Norma har blivit sålt till ett tyskt företag som heter Ruag, försäljning av ammunition

kommer att endast ske via jaktbutiker

§65 Skrivelser
Hyreshöjning, Ahlbergersväg 1285:- per kvartal

§55

Övriga frågor
Veteranskyttetävling som Bogsta anordnar den 12 feb samt i juli, hyra 0:Vinterskottet, Eva-Lisa har fixat priser, Helene fixar käk o Tomas datorn
Anslag finns i skyttelokalen, hemsidan o på facebook, sist anmälningsdag är den 6 dec
Sparbankens prispengar, vi ska göra något kul för ungdomarna
Korthåll, sommarskottet o höstskottet, vi kör som förut tävling under 3-år
Julledigt, vi startar säsongen igen måndagen den 9 jan 17.30

§56
Nästa möte, avslutning
Onsdagen den 8 februari 2017 kl 18.00 i Luftgevärslokalen, Rosvalla
Vi tackar Helene för den goda äppelkaka med smaskig vaniljglass

_______________________
Helen Gestrup
Ordf.

________________________
Tomas Ulming
Sekr.

