Protokoll från Nyköpings Skyttegilles styrelsemöte på Rosvalla
onsdagen den 11/10 2017
Närvarande:
Christer Rosenberg
Jan-Erik Ståhl
Tomas Ulming
Olle Johansson
Helene Gestrup
§34 Mötets öppnande
Ordf Helen öppnade mötet
§35 Förslag till dagordning
Mötet godkände dagordningen
§36 Ekonomisk rapport
Christer delade ut den ekonomiska rapporten, för närvarande har vi ett underskott
men är enligt budget
§37 Föregående protokoll från den 31/8
Protokollet godkändes
§38 Gästabudet LG 20-21/10
Tomas har skickat ut inbjudan och lagt in den på Indta, Helene o Marica fixar fika
Några har anmält sig, vi hoppas på fler såklart
§39 Föreningslagtävling LG 18/11
Tomas fixar inbjudan samt lägger in tävlingen på Indta
Tomas fixar priser
Helene (Marica) fixar fika
§40 Program 2018
Månadstävlingar KH, LG
Skottävlingar KH, LG
Gästabudet KH,LG
Klubbmästerskap
Nyköping Open
Familjedag
Olle gör ett förslag på datum men måste vänta tills han får info från Förbundet

§41 Vandringspriser
Samtliga som finns nu kommer att användas tills någon har fått de inteckningar som
behövs för att erhålla priset för alltid, sedan utgår de priserna
Nya vandringspriser kommer sedan att införskaffas till:
 6.5 Bana och Fält
 KH Bana och Fält
 LG Sitt och Stå
 LG Fallande Sitt
Dessa kommer att skjutas vid klubbmästerskapen (KM)
KM LG Sitt och Stå kommer att skjutas på torsdagar för att undvika krock med
övrig verksamhet (alla skjuter samma torsdag)
KM Fält 6.5 och KH kommer att skjutas vid någon tävling under året där
samtliga skyttar som vill delta i KM deltager samtidigt
KM 6.5 bana och KH Bana skjuts på en torsdag för att inte krocka med den
övriga verksamheten
§42 Rapporter
Tomas har vaccinerat klubben mot doping, info finns på hemsidan samt foldrar utlagda
i skyttelokalen
§43 Skrivelser
Vi får en hyreshöjning med 5.1% från och med nästa år, gäller lokalen på
Ahlbergersväg
§44 Övriga frågor
Fält SM, har vi ordnat några som hjälper till? Ja Christer och hans son hjälper till
Golvet i KH hallen behöver lagas, Christer pratar med Sture som hade tips på
hantverkare
§45 Nästa möte
Onsdagen den 29 nov kl 18.00 Luftgevärslokalen Rosvalla

Vi tackar Jan-Erik för bulle o chokladtopp

______________________
Helen Gestrup Ordf.

________________________
Tomas Ulming Sekr.

