Umeå
Bågskytteklubb
Protokoll, styrelsemöte nr 5 / 2007
Datum/tid 2007-09-03 kl 19,00
Plats:
Klubbstugan Nydala

Närvarande:
Maria Grenholm, Elisabet Höög,
Peter Eriksson, Lars Nordling
Anders Johansson,

§1

Lars Nordling förklarar mötet öppnat och dagordningen godkändes enl. Lars förslag.

§2

Maria G & Peter E väljs till kvällens justeringsmän.

§3

Lars påminner om att styrelsemötesprotokollen i fortsättningen ska mejlas ut och ett
påskrivet original skall finnas hos sekreteraren. Detta har falerat vid de två senaste mötena
men bättring utlovas.

§4

Föregående mötesprotokoll uppläses och godkännes

§5

Elisabeth förhörde sig om vilka styrelseposter som ska ha rätt till befrielse från
medlemsavgift och beslutet blev att Ordf., Vice ordf., Sekreterare, Kassör, Webbmaster och
Ungdomsrepresentanter skall ha rätt till detta.
I fortsättning är det endast personer på dessa poster som kallas och som ska närvara vid
styrelsemöten.

§6

Lasse genomför ” prova på verksamhet ” för kursledare i första hand riktad till dem som har
genomgått steg 1 – utbildningen under den kommande hösten.

§7

Lasse tar på sig att kolla upp med Umeå fritid och returmarknaden ang. anskaffning av
anslagstavla och utemöbler till Nydalabanan.

§8

Klubbstugan på Nydala har råkat ut för en fönsterkrossning utan att larmet har löst ut och
dessutom har några medlemmar konstaterat att larmet har stått och pipit okontrollerat så
Anders fick ett uppdrag att ordna en funktionskontroll av larmet i samband med att han
kollar upp avtalsläget för detsamma. Det skall även kollas vilka som skall ha rätt kvittera
eventuella larm mot SOS Alarm.

§9

Inflyttning av utrustning till sporthallen skall ske måndagen den 10/ 9 kl 18,00.
Samling vid klubbstugan.
Skjutning inne ons12:e och tors 13:e. (lör 15:e bokat av andra) Därefter må, ons, tors och
lördag, som tidigare år.

§ 10

Lars startar upp nybörjarkursen Lördagen den 22/9 2007. Ev. blir det två grupper.

§ 11

Materialanskaffning.
Beslut togs om att klubben skall köpa in 4 st nya pilar per elev till nybörjargruppen som
dessa skall få låna under utbildningstiden.
Lasse kollar samtidigt av om det går att få till ett bra pris på ett julpaket, innehållande några
pilar, koger o.s.v som t.ex. föräldrar sedan skall kunna köpa till sina barn.
Till sist skall en del förbrukningsmateriel i form av nockar, fenor, lindningstråd m.m.
beställas.

§ 12

Förslag om att genomföra en utbildningsdag/kväll för rep av utrustning framfördes och
kontakt skall skall tas av Lars med lämplig kursledare.

§ 13

Sedan tidigare har det förts diskussion om att klubben skall engagera ett par ungdomsledare,
vilket Maria och Elisabet nu har tagit sig an.
Arbetet inleds med en planeringskväll tillsammans med ungdomsrepresentanterna Jenny
Eriksson och Emma Nordling.
Planerad start för gruppen blir 26/9, onsdagar kl.18,30 fram till fikat kl.19,30.
Vidare skall i fortsättningen halva skjuthallen vikas för ungdomsgruppen på onsdagskvällar
givetvis under förutsättning att intresse finnes.

§ 14

Förberedelserna för klubbmästerskapet den lördagen den 8/9 är i stort sett klara. Samtliga
skyttar förutom ungdomarna skjuter på 30 m men med olika tavelstorlekar. Lasse
ombesörjer inköpen inför eftermiddagens aktiviteter.

§ 15

Medlemskort skall tas fram och skickas till medlemmarna under hösten.

§ 16

Beslut togs om att årsmötet 2008 hålls den 28/1 2008 kl 19,00 i D-hallen.
Anders ansvarar för att skicka ut kallelse innan Julhelgen.

§ 17

Övriga frågor: Inför Umekombin hålls tävlingsmöte den 24/9 kl 19,00 i D-hallen där det är
bra om så många som möjligt kan närvara.
Lasse kollar om vi kan boka Dragonskolans gymnastiksal/hall.. Om den bokas köper han in
etafoam för att tillverka fler buttar.
Blir det egna hallen behövs inte mer etafoam.
Årets Noliamässa gav en nettointäkt på knappt 10 000:- kr.
Tränarvärdar behövs i höst för Må, On, To och Lördag efter kl 12,30 och Maria ordnar ett
schema för detta.
Mötet fattar beslut om att en frysbox skall inköpas till D-hallen och Lasse lovar att kolla av
sina kontakter i detta ärende.
Flyttning av anslagstavlan i D-hallen aktualiseras åter och vi ska se om vi hittar en bättre
placering i samband med inflyttningen nästa vecka.
Vid pennan

__________________________
Anders Johansson
Justeringsmän

___________________________

_____________________________

Peter Eriksson

Maria Grenholm

.

