Umeå
Bågskytteklubb
Protokoll, styrelsemöte nr 10 / 2008
Datum/tid 2008-10-06 kl 19,00
Plats:
Träningslokalen Gammlia

Närvarande:
Anders Johansson Elisabeth Höög
Peter Eriksson Maria Grenholm
Anders Bäckström

§1

Anders Bäckström förklarar mötet öppnat

§2

Peter E väljs till kvällens justeringsman.

§3

En snabbgenomgång av föregående mötesprotokoll gjordes och det viktigaste som
framkom är att vi tillsvidare återfått samtliga gamla träningstider i D-hallen.

§4

Träningsvärdar som saknar nycklar kan låna sådana hos vaktmästaren under
förutsättning att detta är informerat på lista i förväg från styrelsen.

§5

Gruppbokningar: I dagsläget har vi ingen som tar på sig detta uppdrag vilket är
mycket viktigt ur ekonomisk synpunkt. Beslutas att styrelsen måste kontakta
samtliga på den befintliga gruppledarlistan för att kolla upp deras fortsatta intresse,
kontaktväg ( mejl, telefon) tillgänglighet ( dag, kväll ) och eventuella möjlighet att
ställa upp som bokningsansvarig. För närvarande så har klubben tagit på sig två
gruppevent som båda är klara vad gäller ledarfrågan.

§6

Elisabeth Höög kommer under en sjukskrivningsperiod framgent att ersättas av
Henrik Thurfjäll.

§7

Torsdagsträningarna. Lasse och Anders specialtränar ungdomarna vid tre tillfällen.
Ersättare för Elisabeth ordnas allteftersom och de närmaste torsdagarna är klara.

§8

Dragonhallen är bokad för Umeåkombins räkning och vi förhandlar med Umeå fritid
för att sänka hyreskostnaden.

§9

Medlemsmöte inför Umeå-kombin hålls den 20 oktober 2008 kl 19,30 i D-hallen
och till dess bör Roland ha bestämt hur många funktionärer han behöver och till
vilka uppgifter så att vi kan fördela dessa.
Vidar skall även gruppbokningproblematiken tas upp på nytt vid detta möte.

§ 10

I samband med Umeå-kombin bokas ett antal platser på Droskan för gemensam
middag på lördagens kväll och det exakta antalet får vi ta beslut om senare då vi får
ett grepp på hur många anmälda vi får till tävlingen.

§ 11

En lista på vilka som är anmälda till Umeå-kombin skall läggas ut på hemsidan.

§ 12

Till Norrlandsgruppen 24 – 26 Okt anmäls Jenny och Mattias till en kostnad av 550:kr per deltagare.

§ 13

Nybörjargruppen uppgår nu till 20 deltagare vilket ger ett netto till klubben på
9 000:- kr. och samtliga deltagare erbjuds att köpa ytterligare två träningspilar.
Arbetspärm för tränarna är utarbetad och finns på kontoret.

§ 14

Anders Grenholm inventerar klubben bågar och kollar upp behovet av nyinköp.

§ 15

Förslag om träningstimme för seniorerna diskuterades liksom ett förslag från Roland
om inköp av videokamera för stilstudier. Dessa ska sedan kunna köras mot ett
dataprogram vid kurser och utbildningar. Inga beslut fattades.

§ 16

Lennart Nordsvan kommer att hålla i en domarutbildning i Skellefteå under hösten
och klubben bekostar ett antal deltagare till denna utbildning.

§ 17

Julfest och samtidig avslutning för nybörjargruppen hålls i hallen den 13 december.

§ 18

Då ytterligare frågor inte fanns så tackade Ander för visat intresse och avslutade
mötet.
Vid pennan
.

.

__________________________
Anders Johansson
Justeringsman

___________________________
Peter Eriksson
.

