Protokoll från Nyköpings Skyttegilles styrelsemöte på Rosvalla
torsdagen den 13/9 2018
Närvarande:
Christer Rosenberg
Marica Persson
Tomas Ulming
Olle Johansson
Helene Gestrup
Jan –Erik Ståhl
§23 Mötets öppnande
Ordf Helen öppnade mötet
§24 Förslag till dagordning
Godkändes
§25 Ekonomisk rapport
Christer delade ut den ekonomiska rapporten, ser bra ut
§26 Föregående protokoll från 8/6 samt årsmötet 28/3
Styrelsemötesprotokollet gicks igenom, inget konstigt samt årsmötesprotokollet fick
Olle att arkivera
§27 Inför luftgevärssäsongen
Vi börjar måndagen den 17/9, många har hört av sig till Tomas det är därför mycket
viktigt att alla kan vara med och hjälpa till vid starten, sedan om ett par veckor kan vi
dela på dagarna
§28 Gästabudet 19-20/10
Tomas skickar ut inbjudan samt lägger upp tävlingen på indta
§29 Lokalen Ahlbergersväg
Tömning är påbörjad
§30 Rapporter
Sportlägret
60 skyttar ville prova på, Jan-Erik och Tomas tog hand om dom
Dörren till bågskyttelokalen
Haspen bortsliten, det stod vid ett tillfälla en AC aggregat där för det var nåt läger
Vi fixar en ny hasp samt märker upp dörren att den är låst, Tomas ordnar det
Gästabudet KH
Fungerad bra arrangörsmässigt och teknikmässigt

§31 Skivelser
Veteranskytte sitt och stå
Det har kommit förfrågan om att ordna en sittklass för veteraner
Mer info finns på www.veteranskytte.nu
§32 Övriga frågor
Lennart Karlsson 80år
Olle ordnar med blommor
Vandringspriset L6 är troligen felaktig
Tomas har gett Olle en lista med resultat från 2016 och 2017, han undersöker
Det står nånstans att man måste vara minst tre från en förening för att resultat ska
räknas enligt Olle, Tomas får försöka undersöka det
Nya hörselskydd samt förvaring
Förslag har kommit att för att slippa spring så kan man kanske förvara hörselskydden
på respektive skjutplats, Tomas kikar på de
Skylt om att tvätta händer efter skjutning
Tomas fixar en skylt

§33 Nästa möte
Onsdagen den 21 november kl. 18.00 Luftgevärslokalen på Rosvalla
Vi tackar Tomas för fikat

______________________
Helen Gestrup Ordf.

________________________
Tomas Ulming Sekr.

