Protokoll från Nyköpings Skyttegilles styrelsemöte i
Luftgevärslokalen, Rosvalla onsdagen den 12/4 2017
Närvarande:
Christer Rosenberg
Jan-Erik Ståhl
Tomas Ulming
Olle Johansson
§13Mötets öppnande
Ordf eller vice kunde inte komma så Jan-Erik fick agera mötesordförande
§14Förslag till dagordning
Mötet godkände dagordningen med tillägg §18 Sektionsledare Luftgevär
§15 Ekonomisk rapport
Christer delade ut den ekonomiska rapporten och det ser fortsatt bra ut ett
minusresultat men det är enligt budget
§16 Föregående protokoll från den 15/2 och årsmötet 22/3
Dessa protokoll var redan påskrivna och lades till handlingarna
§17 Telefonersättning
300:- utbetalas till Sektionsledare
§18 Sektionsledare Luftgevär 2017-2018
Skulle ha valts under årsmötet men punkten kom inte med
Tomas Ulming satt ju på den posten och sitter kvar 2017-2018
§19 Rapporter
Årsmötet i förbundet
Rapport avlades på årsmötet
Inget speciellt att rapportera som kommer att beröra våran förening
Fältskytte SM
Nyköping behöver inte hjälpa till, de har fått in massor med frivilliga, Christer och hans
son Fredrik är tillgängliga som backup
§20 Lokalbokning
Rosvalla vill ha in lokalbokning för HT2017 och VT 2018
Olle meddelar de fasta tiderna må (LG träning) , tis (LG träning) , ons (pistol), tor (Furt)
Tider 17.30-19.00
De fasta tävlingarna såsom Vårskottet – Vinterskottet- Gästabudet
Sedan blev det en liten dubbelbokning, men man visste ju inte att lokalen redan hade
bokats Olle kommer att sätta upp mellan vilka datum LG lokalen är bokad

Bokning utanför säsongen: Säg till i Receptionen sam skriv upp på ”lappen” med
tydligt namn
§21 Skrivelser
Nyköpings Sportläger, 8-11 augusti, Tomas meddelar att vi vill vara med att ta emot
10st ungdomar per gång från 10 år och uppåt tisdagen den 9/8 och
torsdagen den 11/8 mellan kl 13.00-15.00
Miljöbesiktning Koxäng, avgiften höjdes med 20%
§22 Övriga frågor
Service på Luftgevär, Tomas har mätt hastigheten på våra luftgevär och flertalet har
för låg hastighet, Christer ska kontakta en serviceverkstad som ska gå igenom dom
Tavlor Koxäng 10st är utplockade till Koxäng och är konfigurerade, de övriga fem
kommer snart, Christer ordnar
Koxäng 300m banan uthyrd lördag 6/5 till pistolklubben som ska anordna fältskytte i
pistol
Familjedag Koxäng torsdag 27/5, styrelsen ansvarar för detta , Tomas ”annonserar”
på Hemsidan och på Facebook
Gräsklipparen Koxäng, Christer kunde inte motstå frestelsen o prova den, den
startade direkt
Veteran SM Korthåll och Luftgevär, kommer att skjutas på Koxäng samt på Rosvalla
Torsdag 20/7 60 skott ligg, Fredag 21/7 3x20 Ställning,
Lördag 22/7 Luftgevär 40 (Rosvalla)
§12 Nästa möte
Blir eventuellt torsdagen den 15/6 kl 18.00 Koxäng
Vi tackar Olle för fikat

_______________________
Jan-Erik Ståhl
Mötes Ordf.

________________________
Tomas Ulming
Sekr.

