Umeå
Bågskytteklubb
Protokoll, styrelsemöte nr 3 / 2007
Datum/tid 2007-05-07 kl 19,00
Plats:
Klubbstugan Nydala

Närvarande:
Maria Grenholm, Elisabeth Höög,
Peter Eriksson, Lars Nordling
Anders Johansson,
Ann-Chatrine Hallén,

§1

Lars Nordling förklarar mötet öppnat.

§2

Maria G & Ann-Chatrine Hallén väljs till justeringsmän.

§3

Lars föreslår att styrelsemötesprotokollen i fortsättningen ska mejlas ut och ett
påskrivet orginal skall finnas hos sekreteraren vilket också blir mötets beslut.

§4

Genomläsning av föregående mötesprotokoll. Elisabeth har förhandlat om
kopiatoravtalet som sägs upp från och med den 1 december då vi övertar ägarskapet
på maskinen utan serviceavtal.

§5

Det praktiska runt tävlingen Vårträffen Lördagen den 19 Maj hänskjuts till
tävlingskommiténs möte nästa måndag. Generellt togs beslut om att priser i form av
plaketter o s v delas ut till 16:klass o yngre medan de äldre tilldelas t.ex. en trisslott
för de första tre placeringarna i varje klass.

§6

Korren.: 4 lag är anmälda och Peter E anmäler resultat och håller koll på det
praktiska Ungdomskorren anmäls av Elisabeth Höög.
Korren skjuts på torsdagar från och med 21/5 2007-05-08

§7

Tränarvärdar skall finnas tillgängliga vid banan på Måndagar och Onsdagar under
hella sommaren undantaget V 27 – 30 då vi har sommaruppehåll. Maria sätter upp
lista vid klubbstugan där de som har möjlighet att hjälpa till med detta kan skriva
upp sig.

§8

Lars beställer hem provexemplar av några olika T-shirt, huvjacka och hattar för
klubbens räkning. Målet är att samtliga tävlande för klubben skall ha enhetliga
klubbkläder för UBK.

§9

Övriga frågor:
Nolia: Utställningen pågår i år från den 4 – 12 augusti och klubben skall närvara
med en monter som förhoppningsvis skall kunna bemannas under hela
utställningstiden. Bokningslista för detta iordningställs och sätts upp vid
klubbstugan.
Lokalt aktivitetsstöd LOK har erhållits med 10 000:- kr till klubbkassan
Lars söker Handikappanpassningsstöd från Umeå Kommun för asfaltering av
skjutlinje då kostnadsförslag från vägverket erhållits.
Sommarens gruppaktiviteter har för sommaren kommit i gång och Lasse har nu på
lördag tre grupper som ska testa på.
De som under den senaste tiden gått steg 1 utbildning skall av Lasse få en
genomgång för att leda gruppaktivitet den 16 Maj kl 19,00
Mattias Hallén anmäls av klubben till SM.

§ 10

Lars avslutar mötet och tackar för visat intresse

Vid pennan

Mötesordförande

_____________________________

____________________________

Anders Johansson

Lars Nordling

Justeringsmän

_____________________________
Ann-Chatrine Hallén

_____________________________
Maria Grenholm

