Protokoll från Nyköpings Skyttegilles styrelsemöte på Koxäng
onsdagen den 8/6 2018
Närvarande:
Christer Rosenberg
Marica Persson
Tomas Ulming
Olle Johansson
Helene Gestrup
§12 Mötets öppnande
Ordf Helen öppnade mötet
§13 Förslag till dagordning
Dagordningen godkändes med ändringar, §17 Nya Elektrontavlor, §18 Gästabudet KH,
§19 SN Sportläger 6-9 augusti
§14 Ekonomisk rapport
Christer delade ut den ekonomiska rapporten, fortfarande har vi ett underskott men
är enligt budget
§15 Föregående protokoll från Årsmötet den 28 mars, samt konstituerande mötet den 5 maj
Lades till handlingarna
§16 Telefonersättning
Redan utbetalt
§17 Nya Elektrontavlor bana 1-5
Vi byter elektroniktavlorna bana 1-5 för att alla tavlor ska vara lika, det blir samma
tavlor som de övriga, vi har fått ett bra inbytespris samt vi har fått bidrag från
kommunen för att kunna genomföra bytet
§18 Gästabudet KH 11 augusti
Önskemål från andra föreningar att byta dag då flera hjälper till med
Fältskyttetävlingar, vi beslutar att flytta från lördagen till söndagen den 12 aug. istället
för att på så sätt få fler skyttar
§19 SN Sportläger 6-9 augusti
Vi erbjuder prova på luftgevärsskytte på måndagen och tisdagen, ledare är Tomas
Ulming och Jan-Erik Ståhl
§20 Rapporter
Veteran Sommarskottet 13-14 Juli
Bogsta anordnar och vi stöttar om det behövs, Tomas kan INTE hjälpa till
Stadium Sportskamp 19 juni -25 juli
De vill hyra 19st luftgevär, OK, Olle fixar det

Luftgevärsskytte
15 st från företaget CTT kom och sköt den 5 juni, Tomas var där och ordnade
Prova På-dag
Vi har fått en förfrågan från Fritidskoordinator inom Social Omsorg om vi kan erbjuda
en prova på-dag för invånare med funktionsnedsättning, det kan vi, Tomas tar kontakt
med Johan Wallin, det kommer isåfall att bli till hösten
§21 Övriga frågor
Plan för mobbing
Tomas ska kolla med SISU om de har något material
Vandringspriset L6 är troligen felaktig
Tomas har gett Olle en lista med resultat från 2016 och 2017, han undersöker
GDPR
Tomas kollar med SISU om de har en blankett för medlemmar att skriva på
Ahlbergersväg
Eftersom vi har blivit uppsagda från lokalen från den 31/12 ska vi åka dit och se vad
som vi måste spara, kanske vi kan få plats med det i kasunen på Koxäng
Styrelsen ska träffas på Ahlbergerväg 3 torsdagen den 16 augusti kl. 16.30 för att göra
en första inventering på vad som ska sparas
§22 Nästa möte
Torsdagen den 13 september kl. 18.00 Luftgevärslokalen på Rosvalla
Vi tackar Marica för bullar och glasspinnar

______________________
Helen Gestrup Ordf.

________________________
Tomas Ulming Sekr.

