Umeå
Bågskytteklubb
Protokoll, styrelsemöte nr 12 / 2008
Datum/tid 2008-12-01 kl 19.00
Plats:
Träningslokalen Gammlia

Närvarande:
Anders Bäckström, Elisabet Höög,
Maria Grenholm

§1

Anders Bäckström förklarade mötet öppnat

§2

Maria Grenholm valdes till justeringsman.

§3

Elisabet Höög utsågs till sekreterare

§4

Föredragningslista upprättades

§5

Årsmötet för 2009 bestämdes till måndag 9 februari kl. 19.00. Vi räknar med att
revisionen är klar till dess.
Beslutades att tillfråga Eva Lundqvist och Agneta Frängsmyr för fikaansvar.
Vi resonerade en del kring de önskemål vi har till valberedningen om att förtydliga
och på annat sätt se över uppdragen. Lars Nordling tillfrågas om ett möte snarast där
vi kan framföra våra synpunkter. Elisabet bokar tid med Lars.

§6

Frågan om nya klubbtröjor/tävlingströjor diskuterades. Vi måste snarast få klart var
vi kan beställa tröjor. Peter har redan uppdraget att kolla JobLine. Vi ber honom
kolla om rätt tröjfärg finns, och att det är möjligt att löpande få beställa nya tröjor.
Dessutom vill vi ha en offert.
Elisabets gamla uppdrag att kolla upp villkoren för kompletterande beställningar av
huvtröjor på sporthuset förnyades. Också det ska ske snabbt och lätt.

§7

Utvärdering av Umeå Combi XXXI. Tävlingen är inte helt ekonomiskt redovisad
ännu men kommer antagligen att gå med en liten vinst. Vi konstaterar att även om
tävlingen ”förr i världen” var deltagarmässigt mycket större så är deltagarantalet
med dagens förutsättningar, och med årets uteblivna annons, minst lika gott. Många
deltog också i gemensam middag på Droskan – positivt!
Arbetsmässigt verkar det flyta bättre år från år. Mötet tror förklaringen ligger på
goda och tydliga förberedelser. Vi föreslår att det görs en utvärdering också av
arbetsmomenten så att vi till nästa år har ännu bättre möjligheter att förbereda och
genomföra arbetsuppgifterna.

§8

Nybörjarkursen lider mot sitt slut och deltagarantalet har varit stabilt. Vi tror att
kursupplägget och anmälningsförfarandet bidragit till detta. Gruppen är intresserade
och vi ska nu försöka uppmuntra deltagarna att bli ”vanliga” klubbdeltagare under
nästa år.
Nybörjarkursen inbjuds till julavslutningen den 13/12 då vi kommer att dela ut
diplom till deltagarna. Elisabet konstruerar diplomen, Anders skriver ut dem och
Maria och Elisabet delar ut dom högtidligt.
Vi planerar också att genomföra några temakvällar med mer specifikt innehåll som
kan vara till nytta både för nya och nygamla skyttar, materielvård och licenskväll är
två exempel.
På sista kurstillfället 6/12 ska också erbjudandet göras att få köpa loss ytterligare två
pilar för självkostnadspris 60:-/pil. Information ska också ges om vad man bör tänka
på om man vill köpa ”egen båge”.

§9

Öppettider framöver gicks igenom.
Vi avbokar sena lördagstiden 12.30-14.30 fr.o.m. 20/12 och framåt. Omprövning
görs om trycket på tidiga tiden blir för starkt.
Öppettider över jul och nyår är som följer;
Julens helgdagar Stängt
Lö 27/12
10.30-12.30
Sö 28/12
10-12
Må 29/12
18.30-20.30
Nyårsafton
Stängt
Nyårsdagen
Stängt
Lö 3/1
10.30-12.30
Sö 4/1
10-12
Må 5/1
Avbokas
Dessutom vet vi redan nu följande;
24-25/1
Avbokat pga annat arrangemang
18/4
Avbokat pga annat arrangemang
Anders Johansson får i uppdrag att kolla upp våra bokningar enligt ovanstående.

§10

Julavslutning är planerad till den 13/12. Starttid för själva avslutningen blir kl. 11.00
så hinner vi med förberedelser från kl. 10.30.
Eva Lundqvist och Agneta Frängsmyr tillfrågas om ansvar för fika.
Elisabet Höög ansvarar för att någon gemenskapsfrämjande aktivitet genomförs.
Någon bör avdelas för att se till att lokalen blir iordningställd i jullik anda.
Klubbens ungdomar aktiveras som fixare och idégivare.

§11

Arbetskväll planeras preliminärt till torsdag 8/1. Under förutsättning att etaphomet
kommer hem så påbörjas tillkapningen av detta i god tid innan torsdagen. Det finns
också massor av pilar att laga och annat fixande att göra. Nybörjarna inbjuds särskilt
till kvällen, också för att få tillfälle att se och lära. Ansvariga för olika arbeten
behöver i så fall utses.

§12

Vi har fått en förfrågan från Norrbyskär att utbilda så att deras bågskytteaktivitet kan
fungera. I utbyte kommer klubben att kunna i någon form delta i en aktivitetsdag på
skäret. Maria Grenholm ansvarar för att utbildningen äger rum.

§13

Behovet av regelbundna medlemsmöten/informationsträffar aktualiserades. Vi
beslutade att medlemsmöte/informationsträff sker vid fikat första onsdagen i varje
månad. Då har vi just haft styrelsemöte och vi kan snabbt sprida info och fördela
arbete i klubben.

§14

Frågan om hur vi gör med ersättning till deltagare i olika SM-tävlingar
aktualiserades, både vad gäller startavgifter och reseersättningar. Vi ser ett behov av
ett principbeslut, möjligen vid årsmötet. Kassören gör en bedömning av vad det
innebär rent ekonomiskt.

§15

Vi beslutade att försöka ordna fram en sponsor för en gemensam bussresa till tävling
i Sundsvallstrakten under våren. Vi har många nya och unga skyttar och detta är ett
bra sätt att under ordnade former få testa tävling på annan ort.

§16

Arbetet med att runda av det ekonomiska året pågår. Ekonomin är relativt stabil,
trots oro för att uteblivna intäkter för prova på-grupper. En hel del såna grupper
genomförs trots allt och vi ser ett akut behov av att åter kunna strukturera den
verksamheten så det inte blir alltför betungande. Vi undersöker vidare hur andra
klubbar löst det hela.

__________________________

___________________________

Elisabet Höög, mötessekreterare

Maria Grenholm, justeringsman

