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VERKSAMHETSPLAN FÖR ROSLAGENS JAKTSKYTTEKLUBB 2018

Föreningens ändamål
Roslagens Jaktskytteklubb har till ändamål att genom ett brett utbud av skytte bibringa sina
medlemmar skjutskicklighet och omdömesförmåga vid utövande av jakt. Föreningen skall
verka för skyttet som folksport och idrott och därmed satsa såväl på breddverksamhet för
jägarkåren, elit som kvinno- och ungdomsverksamhet.
Vidare skall föreningen i sin verksamhet aktivt verka för en dopingfri idrott och mot
kränkande särbehandling för att skapa gemenskap och trevnad i en sund och drogfri miljö.
Övergripande mål
Styrelsen skall kontinuerligt förvalta och utveckla klubbens värdefulla resurser såsom
medlemmarna, banorna med tillhörande inventarier, fastigheterna, och ekonomin.
Vidare skall styrelsen värna om den sociala gemenskapen och hitta verktyg för att skapa
gemenskap och trevnad i en sund och drogfri miljö.

Målsättning verksamhetsåret 2018
 Öka det totala medlemsantalet med tonvikt på damer och juniorer.
 Få fler jägare till banan för att minska antalet skadeskjutningar under jakt.
 Öka antalet funktionärer vid banorna för att kunna utöka banornas öppettider.
 Genom att ge möjlighet till träning och tävling utveckla skyttet för var medlem som
känner sig manad.
 Skapa goda förutsättningar för ett stort deltagande vid våra tävlingar samt att dessa
skall lämna ett bra ekonomiskt bidrag till klubben.
 Verka för en aktiv byggnadskommitté som får hjälp av frivilliga krafter för att
förfina vår bana.

Roslagens Jaktskytteklubb

2018-02-28

Sid 2(2)

Några punkter om satsningen som styrelsen har beslutat att genomföra på
klubbens område under 2018 verksamhetsår är följande:

-

Staket runt masten med markberedning
Säkerhetsanordningar kommer att uppgraderas/uppdateras

Några aktiviteter som styrelsen ser att de olika kommittéerna har att arbeta med
under verksamhetsåret är:

-

Broar, samt övergångar över diken mm.
Bygga om kurerna så att det går att köra in duvor
Tävlingsverksamheten (tävlingskommitté)
Byta innertak i klubbhuset, för att råttsäkra detta.
Kortläsare till lerduvebanorna?
Undersöka alt under året renovera vår traktor.
Iordningställande av skjuttorn och grusa väg skjutvall på vänstra älgbanan.
Undersöka möjlighet att bygga skjul till lastaren.
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