Umeå
Bågskytteklubb
Protokoll, styrelsemöte nr 8 / 2007
Datum/tid 2007-12-04 kl 19,00
Plats:
Sporthallen D-hallen

Närvarande:
Maria Grenholm, Ann-Chatrine Hallén
Peter Eriksson, Lars Nording
Anders Johansson, Anders Bäckström

§1

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

§2

Anders G & Peter E väljs till kvällens justeringsmän.

§3

Genomgång av föregående mötesprotokoll Efter detta möte skall
vuxenträningslistor sättas upp för att underlätta framtida statistik. Anders har
påbörjat genomgång av larmfunktioner vid klubbstugan på Nydala. Inledningsvis har
konstaterats att telefonlinjen har varit död en tid men detta är åtgärdat och såvitt den
tekniker som varit på besök kunde se så fungerar larmet i övrigt. Anders kollar av
detta och upprättar en förteckning över vilka som får meddela falsklarm till LAC
och även vilka som kontaktas vid skarpa larm. Manual och info skickas ut till
berörda personer.

§4

Uppföljning Umekombin Tävlingen fungerade bra och fick också ett positivt
gensvar från de tävlande, dock upplevde funktionärerna att vissa saker bör ses över.
Ansvarig för tävlingen skall vara en ”spindel i nätet” som ska leda och fördela
arbetet och för detta bör han hålla ett eller ett par tävlingsmöten i god tid innan
tävlingen, för att försäkra sig om att alla vet vad dom skall göra och även kunna fylla
vakanta platser. Vid dessa möte bestäms också praktiska frågor som t.ex. pris på fika
och lotter mm. Lars ska ta fram ett förslag till tävlingspärm med rutiner och göromål
inför våra tävlingar som ska vara ett stöd för funktionärerna.

§5

Julfest avhålles i D-hallen Lördagen den 15/12 2007 där vi bl.a. ska tävlingsskjuta
på ett något lekfullare sätt och även ordna lite lotterier, julfika med glögg och
lussekatter mm.

§6

Årsmöte hålls den 28/1 2008 kl 19,00 i Sporthallens D-hall. Anders tar kontakt med
valberedningen för att delge dem deras uppgift. Kallelse läggs ut på vår hemsida och
via VK o VF under ”Klubbar”.

§7

Till årsmötet ska bl.a. tas upp om när vi ska avföra ej betalande medlemmar från vår
medlemsförteckning och sista datum för inbetalning .av medlemsavgift.

§8

Maria ordnar en ny tränarvärdslista från och med V 51.

§9

D-hallen avbokas den 23,24,26 och den 31/12. Dessutom kortas den 29/12 med de
två sista timmarna.

§ 10

Lars fortsätter nybörjargrupp/fortsättningsgrupp fr den 12/1 2008.

§ 11

Peter visade ett antal alternativ till medlemskort och mötet valde ett som han
modifierar lite och som vi sedan ska plasta in och dela ut till våra medlemmar nästa
år.

§ 12

Lasse kollar av med Roland om han kan hålla i ett par kvällar vuxenkurs t.ex. två
onsdagar med fjorton dar emellan..

§ 13

Arbetet med klubbtröjorna fortsätter med att Peter och Lasse kollar av med ett par
lokala leverantörer vad dom kan erbjuda i jämförelse med tidigare erbj.

§ 14

Peter kollar av klubbmejl som tydligen har funnits sedan tidigare men ej längre
fungerar. Bl.a. studsar svarsmejl från bokningen hos kommunen vilket gör att
Anders inte kan få koll på bokningar som andra i styrelsen gör.

§ 15

Beslut togs att klubben ska ordna bussresa till Sundsvall i samband med Timråpilen
den 9/3 2008 och medåkande ska erbjudas möjlighet att t.ex. besöka IKEA.
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