Umeå
Bågskytteklubb
Protokoll, styrelsemöte nr 2 / 2007
Datum/tid 2007-04-03 kl 19,00
Plats:
Klubblokalen Gammliahallen

Närvarande:
Maria Grenholm, Elisabeth Höög,
Peter Eriksson, Anders Grenholm
Anders Johansson, Roland Wass,
Ann-Chatrine Hallén, Martin Forsberg

§1

Maria Grenholm förklarar mötet öppnat och meddelar att Lars N kommer sent
varvid vi utarbetar en dagordning utifrån vad som är på ” G ”

§2

Ann-Chatrine Hallén väljs till dagens justeringsman.

§3

Martin F framlade förslag om ungdomsläger med tältnatt under 1:a helgen i Juni i
samband med tävlingar i Skellefteå och Piteå. Synpunkter om att tävlingarna kan
skrämma nybörjarna kom fram så Lasse som har vidare idéer får lägga fram dessa
vid nästa möte.

§4

Roland Wass har forskat vidare ang. nya klubbtröjor men hans kontakt är på
semester så vi avvaktar den frågan tills vidare.

§5

Anders kollar upp läget med framtida lokalbokningar m.m. mot vår förre sekreterare.
Björn har ännu inte lämnat över sekreterarhandlingar till Anders och detta skall
ordnas snarast.

§6

Den 28 / 29 April arrangeras i Sundsvall tävlingen Gärdespilen och i dagsläget
planeras ingen bussresa dit utan busspengarna skall sparas till höstens resor.
Vidare skall vi pejla intresset för hur många som är intresserade av att åka.
1 el. 2 dagar?

§7

Ny påstötning skall göras till aktiva medlemmar om att vi måste ställa upp lite
flitigare som träningsvärdar såväl på inom som utomhusbana.

§8

Utflyttning till utomhusbanan vid Nydala sker under V 18 Lördagen därpå tar vi en
arbetsdag och kollar upp vad som behöver göras Onsdagar kör vi sedan som
allmänna träningskvällar och Torsdagar nyttjas för att skjuta korren.

§9

Styrelsen skall skärpa upp sig med att anslå aktiviteter och protokoll på därför
avsedda anslagstavlor.

§ 10

Elisabeth Höög har sagt upp leasingavtalet på vår kopiator från och med 1 dec 2007
och även gjort upp med folkrörelsearkivet att dom ska ta hand om en mängd gamla
klubbhandlingar. Frivillig medlemsavgift 250:- per år. UBK har erhållit 10 000 :- i
bidrag som handslagspengar från Riksidrottsförbundet/Bågskytteförbundet.

§ 11

20070421 är innelokalen avbokad och skall försöka omboka mot 20070422.
Måndag 20070423 har hela hallen stängt och Anders skyltar om detta !!

§ 12

Nästa styrelsemöte bokas till 2007 05 07 kl 19.00 i klubbstugan Nydala.

§ 13

Maria tackar för visat intresse och avslutar mötet.

Vid pennan

Mötesordförande

_____________________________

____________________________

Anders Johansson

Maria Grenholm

Justeringsman

_________________________________
Ann-Chatrine Hallén

