Umeå
Bågskytteklubb
Protokoll, styrelsemöte nr 1/2007

Närvarande:

Datum/tid: 2007-03-12 Kl 19.00
Plats: Klubblokalen Gamliahallen

Maria Grenholm, Elisabet Höög,
Peter Eriksson, Anders Bäckström,
Roland Wass, Ann-Chatrin Hallén

•

Mötets öppnande

Viceordförande Maria Grenholm förklarar mötet öppnat.
(Lars Nordling sjuk)

•

Val av sekreterare för mötet

Peter Eriksson

•

Val av justerare

Anders Bäckström

•

Ungdomsläger? När var hur?

Ska vi ordna ett ungdomsläger på Nydala? Ja tycker
styrelsen. Detta för att locka unga från fortsättningsgruppen och skapa en gemenskap med redan etablerade
unga skyttar. Målet är tio stycken och man kan även höra
med Skellefteå om intresse finns.
Preliminärt datum 2-3/6 ungdomsledarna Anders
Bäckström och Martin Forsberg ansvarar för detta.

•

Presentkort

Lasse har en fundering om vi skall trycka upp ett antal
presentkort med fyra prova på tillfällen för 500:-. En bra
ide men vi bör se till att vi klarar av det också.
Vi funderar på detta och tar det på nästa möte

•

Tröjor mm.

Anders Bäckström har inte tittat något på detta men skall
göra ett försök. Roland Wass ska också prata med vår
tidigare leverantör och se vad som finns att erbjuda.

•

Tränarvärdar på lördagar

Vid tidigare styrelse möte har det beslutats att det inte
skall vara någon tränarvärd på lördagar, denna
information verkar inte nått ut till alla.
Eva och Lars informerar den skytt som finns kvar att
han/hon är ansvarig att låsa.
Man bör även informera på anslag att den sena tiden är
tänkt för skyttar med egen utrustning.

•

Klubbnycklar

Marcus Fröling har lämnat igen sina nycklar och Elisabet
Höög tog hand om dessa, hon har även hittat en lista på
gamla medlemmar som har nycklar trots att dom inte är
med i klubben längre. Anders Johansson blev tilldelat
uppgiften att försöka leta upp nycklar som inte är
återlämnade. Vi bör även göra en ny och aktuell lista över
nycklar.

•

Kopiator, telefon och larm

Elisabet Höög har tagit fram kontrakten på kopiatorn och
skall kontakta företaget för att se om vi kan köpa lös den
billigt. Anders Johansson ska undersöka telefon och
larmet och se vad vi egentligen har och vad vi behöver
samt att uppdatera larmnummer till ansvariga för detta.

•

Hedersmedlemmar

På årsmötet beslutades det att man blir hedersmedlem
efter 25 år i klubben.
Elisabet har tittat i medlemsförteckningen och hittat några
aktuella medlemmar men vi i styrelsen är lite för nya i
klubben för att vara riktigt säkra, så vi får leta i gamla
protokoll och prata med någon äldre som varit med ett
tag.

Vid pennan:

Mötesordförande:

Peter Eriksson

Maria Grenholm

Justeringsman:

Anders Bäckström

